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Met trots presenteer ik u ons jaarverslag 
2018. Als langjarige en gepassioneerde 
voorvechter van dierenwelzijn is het voor mij 
een bijzonder genoegen om als voorzitter 
van onze Raad van Toezicht op te treden. 
World Animal Protection Nederland is één 
van de belangrijkste onderdelen van deze 
wereldomvattende organisatie. Ons kantoor 
is al vele jaren zeer actief en succesvol 
op het terrein van fondsenwerving en 
draagt substantieel bij aan internationale 
beleidsvorming en het verwezenlijken van de 
inhoudelijke doeleinden. 

Mondiaal gezien neemt het dierenleed in 
termen van ernst en aantallen niet af, maar 
toe. Deze ontwikkeling maakt onze taak 
zwaarder en onze ambities groter. Het is 
en blijft moeilijk om uit de vele misstanden 
een selectie te maken van waar we ons in 
het bijzonder op richten. In dit jaarverslag 
worden onze keuzes overzichtelijk en 
feitelijk gepresenteerd: probleem, aanpak, 
doelstelling, wat is er gedaan, wat lukte wel 
en wat niet en waarom. 

De aanpak van grootschalige vee-industrie 
is de grootste uitdaging. Daarbij richten we 
ons vooral op (vlees)kippen en varkens. 
In Nederland is de campagne voortgezet 
om grote banken dierenwelzijnseisen 
te laten stellen aan de internationale 
productiebedrijven die zij financieren. Verder 
werd ook nu weer effectief campagne 
gevoerd voor honden in Azië en Afrika, 

dieren in het wild en dierlijke slachtoffers van 
(steeds heftigere) natuurrampen.    
World Animal Protection Nederland 
hecht grote waarde aan het bundelen 
van de krachten op het gebied van 
dierenbescherming. In het verleden heeft 
de versnippering de maatschappelijke en 
politiek slagkracht van de ‘hele beweging’ 
ondermijnd. Ons kantoor speelt daarom 
een leidende rol in de zogenoemde 
Dierencoalitie, ter beïnvloeding van de 
Haagse politieke besluitvorming.

Een nauwe band met onze supporters is voor 
ons van levensbelang. Ons werk kan alleen 
worden verricht dankzij de steun van de 
vele dierenvrienden die financieel bijdragen, 
petities tekenen en hun stem laten horen op 
sociale media. 

De komende jaren zal veel van het werk 
worden voortgezet. Tegelijk bereidt de 
internationale organisatie een nieuwe 
langjarige strategie voor. Onze inspanningen 
zijn harder nodig dan ooit. Hetzelfde geldt 
voor uw steun, waar wij u (bij voorbaat) voor 
danken.

Bob van den Bos

Voorzitter Raad van Toezicht
 7 mei 2019
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World Animal Protection in 2018

455.991 dierenvrienden 
kwamen in Nederland in actie 
om met ons dierenleed te 
bestrijden

100.000 dierenvrienden 
in Nederland steunden ons 
financieel

Wereldwijd richtten 
we ons op: 

Dieren in de veehouderij
Mede door ons toedoen kre-
gen meer dan 60 miljoen 
kippen een beter leven. We 
riepen bedrijven en producen-
ten op om de levensomstandig-

heden van kippen te verbeteren en lieten hen 
zien hoe dit aan te pakken.  
In Thailand werkten we met varkensbedrijf 
Betagro en andere bedrijven om de levens te 
verbeteren van 2.3 miljoen varkens in de 
intensieve veehouderij. 

World Animal Protection heeft een internationaal hoofdkantoor 
in Londen en veertien World Animal Protection-kantoren.

186.626

2.026.342

731.226

1.257.732

1.213.856

Internationaal werk

Nationale programma’s

Voorlichting & Bewustwording

Wervingskosten Nederland

Beheer en administratie
Nederland

    Het geld dat mensen 
ons geven, besteden
we zo veel en zo snel 

mogelijk aan de
verbetering van het leven

van dieren

100.000
dierenvrienden in Nederland 
steunden ons financieel 

200.000 dierenvrienden
kwamen in Nederland in 
actie om met ons dierenleed 
te bestrijden

Wereldwijd richtten we ons op: 
DIEREN IN DE VEEHOUDERIJ

DIEREN IN GEMEENSCHAPPEN

DIEREN IN NOODSITUATIES

 

Mede door ons toedoen stappen Noord-
Amerikaanse bedrijven zoals Burger King per 
2024 van de plofkip af.

In China werkten we aan een succesvolle pilot 
om zeugen in groepen te huisvesten in plaats 
van individueel in kooien.

Het Afrikaanse dierenwelzijnsplatform is een 
feit. Daarmee komt het diervriendelijk bestrij-
den van hondsdolheid op een hoger plan. 

Bijna 85.000 honden kregen een
vaccinatie dankzij onze pilotprojecten. 

Wereldwijd kwamen bijna 100.000
mensen in actie tegen het maken van selfies 
met wilde dieren. 

Met de bevrijding van de laatste twee 
dansberen in Nepal is in dat land een einde 
gekomen aan die wrede vorm van vermaak. 

DIEREN IN HET WILD

We gaven noodhulp aan bijna 

1 MILJOEN dieren in 2017.

... dit is slechts een greep uit de successen die we in 2017 behaalden. 
Join the movement, zodat we ook in 2018 dierenleed groots aan 
kunnen pakken. kijk op www.worldanimalprotection.nl en doe mee!

We ontvingen
€ 5,6 miljoen 

Bijna 4 miljoen daarvan 
besteedden we aan onze doelstelling.

International had in 2017 in totaal € 55,7 miljoen 
te besteden.

Op 31 december 2017 hadden 
we 224.757 volgers op Facebook.

World Animal Protection in 2017
World Animal Protection heeft een internationaal hoofdkantoor 
in Londen en veertien World Animal Protection-kantoren.
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Mede door ons toedoen stappen Noord-
Amerikaanse bedrijven zoals Burger King per 
2024 van de plofkip af.

In China werkten we aan een succesvolle pilot 
om zeugen in groepen te huisvesten in plaats 
van individueel in kooien.

Het Afrikaanse dierenwelzijnsplatform is een 
feit. Daarmee komt het diervriendelijk bestrij-
den van hondsdolheid op een hoger plan. 

Bijna 85.000 honden kregen een
vaccinatie dankzij onze pilotprojecten. 

Wereldwijd kwamen bijna 100.000
mensen in actie tegen het maken van selfies 
met wilde dieren. 

Met de bevrijding van de laatste twee 
dansberen in Nepal is in dat land een einde 
gekomen aan die wrede vorm van vermaak. 

DIEREN IN HET WILD

We gaven noodhulp aan bijna 

1 MILJOEN dieren in 2017.

... dit is slechts een greep uit de successen die we in 2017 behaalden. 
Join the movement, zodat we ook in 2018 dierenleed groots aan 
kunnen pakken. kijk op www.worldanimalprotection.nl en doe mee!

We ontvingen
€ 5,6 miljoen 

Bijna 4 miljoen daarvan 
besteedden we aan onze doelstelling.

International had in 2017 in totaal € 55,7 miljoen 
te besteden.

Op 31 december 2017 hadden 
we 224.757 volgers op Facebook.

World Animal Protection in 2017

Dieren in 
gemeenschappen

We vaccineerden meer dan 
97.000 honden in Afrika 
tegen hondsdolheid. 

Dieren in het wild
We overtuigden nog eens 
22 reisorganisaties om de 
promotie van attracties met 
wilde dieren te staken. Aan 

het einde van het jaar stonden 226 organi-
saties op onze olifant-vriendelijke lijst.
We inspireerden meer dan 35.000 
mensen in Myanmar en Vietnam om zich uit te 
spreken tegen de productie van berengal. 

 

Dieren in rampsituaties
We redden meer dan 
460.000 dieren uit ramp- 
situaties in 12 landen.

World Animal 
Protection heeft 
een internationaal 
hoofdkantoor in 
Londen en veertien 
World Animal 
Protection-kantoren.
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We ontvingen € 5,4 miljoen.
Bijna 4 miljoen daarvan besteedden we aan 
onze doelstelling.

Het geld dat mensen
ons geven, besteden
we zo veel en zo snel

mogelijk aan de
verbetering van het leven

van dieren

Op 31 december 2018 hadden we 215.046 
volgers op Facebook.

  Besteed in buitenland
  Nationale programma’s
  Voorlichting & Bewustwording
  Wervingskosten Nederland
  Beheer en administratiekosten

… dit is slechts een greep uit de successen die we in 2018 behaalden. 
Join the movement, zodat we ook in 2019 dierenleed groots aan kunnen pakken. 
Kijk op www.worldanimalprotection.nl en doe mee!

Wereldwijd besteedden we 53,7  
miljoen euro om dieren te beschermen. 

€ 1.223.704

€ 1.216.124

€ 2.112.874

€ 801.059

€ 212.155
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Wat we in 2020 
bereikt willen hebben 
voor dieren in de vee-
industrie
In onze internationale strategie 2015-2020 
staat onze ambitie om in het jaar 2020 het 
leven van een enorm aantal dieren in de 
wereldwijde vee-industrie te hebben verbe-
terd. Om dat te bereiken willen we van grote 
bedrijven de toezegging hebben dat ze de 
levensstandaarden van hun vleeskippen en 
varkens verbeteren. We streven naar een 
beter leven voor minstens tien miljard vlees-
kippen en tien procent van alle varkens in de 
wereldwijde varkensindustrie. 

Wat is het 
probleem? 

Overal ter wereld zitten dieren in de vee-in-
dustrie met grote aantallen opeengepakt. 
Dat geldt nog wel het meest voor varkens en 
kippen. Gebrek aan ruimte en een kale, prik-
kelarme omgeving beperkt de dieren zwaar 
in hun natuurlijke gedrag. Frustratie, stress en 
verveling liggen op de loer. Bovendien zijn 
de dieren zo doorgefokt dat ze een groot risi-
co lopen op allerlei gezondheidsproblemen. 
De aantallen dieren die te maken hebben met 

deze omstandigheden zijn astronomisch en 
lopen nog steeds op. 

Hoe pakt World 
Animal Protection dit 
probleem aan? 

World Animal Protection voert campagne 
met als doel grote bedrijven te bewegen om 
hogere dierenwelzijnsstandaarden in hun 
toeleveringsketen te waarborgen, oftewel van 
hun leveranciers te eisen dat ze beter voor 
hun dieren zorgen. 
Voor de vleeskippen richten we ons daarbij 
met name op grote fastfoodketens, zoals KFC, 
McDonald’s, Burger King, Domino’s Pizza 
en Nando’s. We willen dat ze geen plofkip 
meer op het menu zetten, maar welzijnsnor-
men gaan hanteren zoals die al wel door 

Dieren in de 
vee-industrie
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Nederlandse supermarkten zijn ingevoerd. 
Voor de varkens richten we ons in eerste 
instantie op producenten. Zo tekenden we 
in 2015 een driejarig Memorandum of Un-
derstanding met de grote varkensproducent 
Betagro in Thailand om hun varkenswelzijns-
standaarden te verbeteren en zijn we bezig 
met pilotprojecten van groepshuisvesting van 
zeugen in China en Brazilië. Bedrijven als 
Betagro spreken we direct aan, maar we 
proberen ook investeerders, leveranciers en 
eindproducenten te bewegen om hen aan te 
spreken. Zo richten we ons in Nederland op 
banken en verzekeraars die wereldwijd geld 
investeren in de vleesindustrie.  

Wat wilden, deden 
we en lukte wel of 
niet in 2018? 

Onze internationale 
varkenscampagne Raise 
Pigs Right
Wat wilden we? 
Ons doel was in 2018 om van supermarkten 
de toezegging te krijgen om het opsluiten van 
zeugen in ligboxen te stoppen en daarmee 
het leven van twee miljoen dieren te verbete-
ren. Ook was ons doel om met producenten 

verder te werken aan het verhogen van het 
welzijn van varkens. 

Wat deden we? 
In diverse landen voerden we actie, op straat 
en online. Buiten Europa waren deze acties 
gericht op supermarkten. In de Verenigde 
Staten ondersteunden we bovendien de 
campagne voor betere wetgeving in Califor-
nië (‘Proposition 12’). Met diverse super-
marktketens hadden we overleg: Walmart, 
Carrefour en Casino. Het betreft hier grote, 
internationaal opererende ketens die áls ze 
veranderen, helpen het systeem te verande-
ren. Daarnaast werkten we samen met produ-
centen in Azië om de levensomstandigheden 
van de varkens daar te verbeteren. Ook 
publiceerden we onderzoek waaruit bleek 
dat varkensvlees, dat in landen als de VS, Bra-
zilië en Spanje wordt verkocht, multiresistente 
bacteriën bevat die een gevaar vormen voor 
de volksgezondheid. 

Walmart: omzet 457 miljard euro. 
Meer dan 11.000 vestigingen in 27 landen. 

Costco: omzet 126 miljard dollar. Bijna 
800 warenhuizen in twaalf landen. 

Carrefour: omzet 78 miljard euro. Meer 
dan 12.000 vestigingen in meer dan dertig 
landen.  

“Onze stijl om de dialoog met grote internationale bedrijven te 

zoeken, werpt echt zijn vruchten af. Met de campagnes in de 

vee-industrie bereiken we met een kritische, open en volhardende 

houding, stappen waar miljarden dieren beter van worden. Dat 

werk, vaak achter de schermen, is niet altijd zichtbaar en de 

resultaten niet direct waarneembaar, maar de impact is enorm.”

Pascal de Smit, directeur
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Wat ging er goed?
In de Verenigde Staten verklaarde de super-
markgigant Kroger na onze petitie - die door 
meer dan 72.000 supporters werd gesteund 
- dat het verse varkensvlees dat ze verkopen 
per 2025 voor 100 procent afkomstig zal zijn 
van producenten die hun zeugen groepshuis-
vesting geven. In Thailand boekten we succes 
bij een van de grootste varkensproducenten, 
Charoen Popkhand Foods. Ook dit bedrijf zal 
in Thailand al zijn zeugen per 2025 in groe-
pen huisvesten. Op 13 november tekende 
het Chinese bedrijf Dexing onze verklaring 
dat ook zij overschakelen op groepshuisves-
ting voor zeugen in het gehele bedrijf – en 
hun vleesvarkens verrijkingsmateriaal (denk 
hierbij aan stro, bijtrubbers en speeltjes) zullen 
geven. Verder is het goed om te vermelden, 
hoewel ons aandeel bescheiden was, dat 
Proposition 12 in Californië op 6 november 
een meerderheid van de stemmen kreeg. Zeu-
gen en legkippen zullen per 2022 niet meer 
worden gehouden in kooien in deze - wat 
inwoners betreft - grootste staat van de VS.

Wat lukte er nog niet?
Onze doelstellingen voor 2018 hebben we 
voor een belangrijk deel behaald, maar er 
blijft veel werk aan de winkel: zo moeten su-
permarktketens Walmart, Carrefour en Casino 
nog over de brug komen. Daarvoor hebben 
we wel al een goede basis gelegd. 

Welke veranderingen brachten we 
teweeg?
Voortbouwend op de successen van 2017, 
hebben we in 2018 het momentum gaande 
gehouden om zeugen te bevrijden uit levens-
lange opsluiting in individuele kooien. Hoe 
meer bedrijven net als Kroger en CP Foods 
beloven om over te schakelen op groepshuis-
vesting, hoe meer dat laatste de nieuwe norm 
gaat worden.

En welke impact heeft dit of zal dit heb-
ben? 
De beslissing van Kroger en CP Foods om 
over te schakelen op groepshuisvesting 
voor zeugen gaat de komende jaren vele 
honderdduizenden zeugen een beter leven 
geven. Bij het Chinese bedrijf Dexing zullen 
20.000 zeugen en 400.000 vleesvarkens 
baat hebben bij de veranderingen. 
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Onze internationale 
kippencampagne Change 
for Chickens
Wat wilden we? 
Eind 2018 wilden we de belofte van een 
multinationale fastfoodketen om wereldwijd het 
leven van vleeskippen te verbeteren, plus vijf 
fastfoodketens die zo’n belofte op nationaal 
niveau zouden doen. In 2018 stelden we ons 
verder als doel om onze petitie aan KFC te 
overhandigen, onze ranking over kippenwel-
zijn te publiceren en een economisch rapport 
waarin wordt gekeken naar de efficiëntie van 
de door ons voorgestelde maatregelen om 
het welzijn van kippen te verhogen.

Wat deden we? 
Samen met collega-organisaties publiceer-
den we een open brief aan McDonald’s in 
de New York Times en lieten we een grote 
advertentie zien op Times Square met de 
oproep aan de fastfoodketen om de welzijns-
standaarden voor vleeskippen te verhogen. 
We voerden actie op straat, mobiliseerden 
mensen om onze petitie te tekenen en 
overhandigden meer dan een half miljoen 
handtekenen aan KFC op het hoofdkantoor in 
Louisville, Kentucky. En we gingen in gesprek 
met bedrijven, met name met KFC. 

Wat ging er goed?
We wisten veel mensen te mobiliseren. Dat 
meer dan een half miljoen mensen wereldwijd 

de petitie ondertekenden die we aan KFC 
overhandigden, was boven verwachting. En 
de gesprekken met KFC lopen constructief. 

Wat lukte er nog niet?
Het lukte niet onze doelstellingen te halen. 
KFC heeft nog geen belofte gedaan en ook 
op nationaal niveau zijn er nog geen fast-
foodketens die hebben toegezegd aan onze 
vraag te voldoen. Bovendien werd publicatie 
van onze ranking uitgesteld naar begin 2019. 
En ook ons rapport over de economie van 
beter welzijn komt in 2019 in plaats van 
2018 uit.

Welke veranderingen brachten we 
teweeg?
De aandacht voor het welzijn van vleeskip-
pen bij grote bedrijven is ontegenzeggelijk 
gegroeid. In 2019 kunnen we daarop verder 
bouwen. 

En welke impact heeft dit of zal dit 
hebben? 
De verbetering voor vleeskippen manifesteert 
zich de komende jaren. De toezegging van de 
bedrijven betekent dat ze in Noord-Amerika 
per 2024 volledig zijn overgeschakeld op 
hogere dierenwelzijnsnormen. En in Europa 
2026. Het is aannemelijk dat een deel van 
de positieve effecten al voor die tijd merkbaar 
wordt. De belangrijkste verbeteringen zijn 
een lagere bezettingsgraad, zodat de dieren 
meer ruimte hebben, verrijking van hun om-
geving, meer licht en het gebruik van andere 
kippenrassen die minder welzijnsproblemen 
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met zich meebrengen. De huidige toezeggin-
gen zullen vanaf 2024 het leven verbeteren 
van vele tientallen miljoenen kippen per jaar. 

Onze Nederlandse 
vee-campagne 
Dit PIG ik niet!

Wat wilden we?
Ons doel was om de Nederlandse grootban-
ken in 2018 te overtuigen dat zij meer hun 
best moeten doen om ervoor te zorgen dat 
de bedrijven die zij financieren het welzijn van 
kippen en varkens verbeteren. 

Wat deden we? 
Binnen het kader van de Eerlijke Bankwijzer 
lieten we onderzoek verrichten naar de finan-
ciële relaties van de Nederlandse banken 
met grote, multinationale bedrijven in de vlees-
keten. Na publicatie van dit rapport ‘Risking 
Animal Welfare’ door de Eerlijke Bankwijzer 
startten we een e-mailactie onder het motto 
‘Dit PIG ik niet!’ gericht op Rabobank, ING 
en ABN AMRO. Het leverde 35.000 e-mails 
van supporters op die we aan de banken 
overhandigden. Ook gaven we de banken 
uitgebreid advies voor hun beleid.

We onderhandelden – samen met andere 
goede doelen en de vakbond – met de 
verzekeraars en de pensioenfondsen om te 
komen tot een convenant op het vlak van 
maatschappelijk verantwoordelijk beleg-
gen.

Wat ging er goed?
Het lukte goed om media-aandacht te vragen 
voor het feit dat Nederlandse banken groot-
schalig dierenleed financieren over de grens. 
Ook het aantal mensen dat met onze actie 
meedeed, overtrof onze verwachting. Het 
belangrijkst voor dieren was echter dat het 
nieuwe beleid van Rabobank op een aantal 
punten duidelijke verbeteringen liet zien: 
zo gaat de bank haar klanten nadrukkelijk 
adviseren af te stappen van kooihuisvesting 
voor legkippen en over te schakelen op 
groepshuisvesting voor zeugen – wereldwijd.

De onderhandelingen met de verzekeraars en 
pensioenfondsen leidden tot het tekenen van 
convenanten op het vlak van maatschappelijk 
verantwoord beleggen (waar dierenwelzijn 
ook binnen valt).

Wat lukte er nog niet?
ING en ABN AMRO hebben hun beleid 
nog niet verbeterd. En ook is het beleid van 
Rabobank nog lang niet waar het moet zijn. 
De komende jaren moeten op dit vlak nog 
belangrijke stappen worden gezet. 

Onze Europese vee-campagne 
Stop de kooien
Binnen de Europese Unie droegen we bij aan het Europese burgerinitiatief Stop de 
kooien (End the Cage Age) dat tot doel heeft een einde te maken aan kooihuisvesting 
van dieren in de Europese vee-industrie. Samen met Varkens in Nood en CIWF lieten 
we kunstenares Jantien Mook een sculptuur maken: Ode aan het varken, een gigan-
tisch varken dat de sprong naar de vrijheid maakt. Het varken deed verschillende 
steden aan om aandacht voor het burgerinitiatief te vragen. Bij de onthulling in Den 
Haag leverde het steun op van politici van GroenLinks, PvdA, SP en Partij voor de Die-
ren – en kregen we goede aandacht van lokale media. Het Nederlandse kantoor van 
World Animal Protection wist in 2018 zo’n 10.000 handtekeningen voor het burgerini-
tiatief te verzamelen. Dat gebeurde via zowel on- als offline kanalen, bijvoorbeeld met 
het burgerinitatief-formulier in ons magazine. Een mooie start, dankzij onze supporters, 
maar in 2019 moeten we verder doorpakken om gezamenlijk het benodigd aantal van 
in totaal één miljoen handtekeningen op te halen!

Ode aan
het varken
10 december tot 7 januari 
Uniek kunstwerk van Jantien Mook van 10 december tot 7 januari in 
Den Haag. Ter ere van het varken. Dit dier en miljoenen andere dieren 
leven in de Europese vee-industrie nog altijd in kooien. Dat kan en moet anders! 
Teken het Burgerinitiatief tegen het houden van dieren in kooien. 
Scan de QR-code of ga naar     worldanimalprotection.nl  

  

Ga naar 
de website en 

ontdek waar het 
varken staat.
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Welke veranderingen brachten we 
teweeg?
Zowel bij publiek als bij de financiële instellin-
gen hebben we het onderwerp dierenwelzijn 
hoger op de agenda gezet. Het leidde tot 
de eerste concrete beleidsverbeteringen en 
geeft een goede start voor resultaten in de 
komende jaren. 

En welke impact heeft dit of zal dit 
hebben?
Bedrijven zullen in toenemende mate door 
hun bank of beleggers worden gevraagd 
maatregelen te nemen om dierenwelzijn te 
verbeteren. Doen ze dat niet, dan kunnen ze 
problemen gaan krijgen met financiering en 
investeerders. Dit is een belangrijke stimulans 
voor bedrijven om miljarden kippen en var-
kens een beter leven te gunnen.  

Wat zijn de plannen 
voor 2019?

Internationaal gaan we samen met onze 
supporters verder om supermarkten, fastfood-
restaurants en producenten te bewegen de 
leefomstandigheden van kippen en varkens te 
verbeteren. Dat doen we met name in de Ver-
enigde Staten, Brazilië, Groot-Brittannië, Chi-
na en Thailand. Onze doelen zijn onder meer 
Walmart, Costco, Carrefour, KFC, Nando’s, 
McDonald’s en Tyson Foods. In Europa 
zetten we de zeilen bij, samen met andere 
organisaties en supporters, om te zorgen dat 
het Europese burgerinitiatief Stop de kooien 
aan een miljoen valide handtekeningen komt. 
Deadline daarvoor: september 2019. 

In Nederland gaan we op de ingeslagen 
weg door om de financiële sector haar maat-
schappelijke verantwoordelijkheid te laten 
nemen als het op dierenwelzijn aankomt. Het 
is onacceptabel dat banken, verzekeraars en 
pensioenfondsen het geld van Nederlandse 
burgers gebruiken om wereldwijd miljarden 
dieren te laten lijden. We blijven onze suppor-
ters hierover informeren en hopen zo meer en 
meer mensen te vertegenwoordigen en onze 
stemmen luider te laten horen.   

De hele decembermaand stond het kunstwerk Ode aan het Varken van op een prominente plek vlakbij de Haagse Hofvijver.
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bestrijden. Dit probleem is wereldwijd, ook in 
Europa.

Hoe pakt World 
Animal Protection dit 
probleem aan?

World Animal Protection promoot het dier-
vriendelijk omgaan met hondenpopulaties. In 
het geval van hondsdolheid betekent dit dat 
we het georganiseerd vaccineren van honden 
bevorderen. Als zeventig procent van een 
hondenpopulatie is ingeënt, dooft de ziekte 
uit. Dit is een bewezen effectieve, diervriende-
lijke en op termijn ook economisch voordelige 
oplossing. Bovendien geeft dit aanleiding 

Dieren in 
gemeenschappen 

Wat we in 2020 
bereikt willen 
hebben voor dieren 
in gemeenschappen

In de internationale vijfjarenstrategie (2015-
2020) staat het doel om 25 landen te overtui-
gen om op diervriendelijke wijze hondenpo-
pulaties te gaan managen, zodat aan het 
wreed en massaal doden van honden daar, 
een einde komt.  

Wat is het 
probleem? 

Veel mensen houden van honden. Vaak 
ervaren ze echter ook last van honden, zeker 
in gebieden waar honden vrijelijk rondstruinen 
en waar hondsdolheid heerst. Dan kiezen 
lokale autoriteiten helaas vaak voor metho-
den die wreed zijn en meestal niet effectief: 
ze schieten de honden dood, vergiftigen ze, 
slaan ze de kop in of brengen ze met elek-
trocutie aan hun eind. Het massale afmaken 
van honden helpt niet om hondsdolheid te 
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om andere aspecten van het diervriendelijk 
omgaan met hondenpopulaties te promoten, 
zoals steriliseren, educatie en medische zorg.

Wat wilden, deden 
we en lukte wel of 
niet in 2018?

Onze internationale 
hondencampagne Better 
Life for Dogs
Wat wilden we?
In 2018 wilden we ons werk in Kenia en 
Sierra Leone voortzetten: honden laten 
vaccineren en, indien mogelijk, steriliseren.  
Daarnaast wilden we in deze en andere 
landen kennis over de behandeling van hon-
den verbreiden, bij burgers, professionals en 
overheden. Tevens was 2018 het jaar waarin 
we onze strategie tegen het licht hielden en 
onderzoek deden om de komende jaren 
effectiever te kunnen opereren. 

Wat deden we?
Samen met onze partners zorgden we ervoor 
dat honden in Kenia en Sierra Leone gevacci-
neerd en gesteriliseerd werden. In Zimbabwe 
en Uganda troffen we de voorbereidingen 
voor soortgelijk werk. We verschaften onder-

wijs aan kinderen, leraren en hondenbezitters 
– dat laatste met een smartphone-app. En 
we lobbyden om hondsdolheidbestrijding via 
vaccinaties onderdeel te laten worden van de 
Afrikaanse Diergezondheidsstrategie van de 
Afrikaanse Unie. 

Wat ging er goed?
Door het werk in Kenia, Sierra Leone en met 
de Global Alliance for Rabies Control kregen 
97.000 honden een vaccinatie. Een klein deel 
daarvan werd ook gesteriliseerd. De eerste 

ervaringen in Zimbabwe en Uganda om daar 
soortgelijk werk op te zetten waren hoopge-
vend. We trainden mensen om onderwijs te 
geven aan kinderen over honden en honds-
dolheid. 

In Mexico lanceerden we een app die 
mensen helpt goed voor hun hond te 
zorgen – en die ook in andere landen kan 
worden geïntroduceerd.

Hoofd programma’s Dirk Jan Verdonk en hond Bullet in juni 2018 bij een zwerfhondenproject dat we ondersteunen in Freetown, Sierra Leone.  
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Maar het belangrijkst was misschien wel 
dat het lukte om hondsdolheidbestrijding via 
hondenvaccinaties in de Afrikaanse Dierge-
zondheidsstrategie te krijgen. 

Wat lukte er nog niet?
We hadden gehoopt dat het werk in Kenia 
eerder zou worden opgeschaald, maar door 
ambtelijke molens trad vertraging op. Ook 
liep de lancering van de app niet zoals ge-
pland: door personele problemen konden we 
er minder ruchtbaarheid aan geven dan be-
oogd. Niet alleen werd de app minder vaak 

gedownload (ruim 8.000 keer, tegenover het 
beoogde doel van 10.000), maar bovenal 
ondernamen minder mensen naar aanleiding 
van de app actie; ons doel was dat 2.000 
mensen hun hond zouden laten vaccineren, 
steriliseren of microchippen – dat aantal bleef 
steken op 1.046.  

Welke veranderingen brachten we 
teweeg?
Behalve de bescherming die we hebben 
geboden aan de honden die konden 
worden gevaccineerd en de kennis die we 
hebben overgebracht, was de belangrijkste 
verandering: de opname van hondsdolheids-
bestrijding in de Afrikaanse Diergezondheids-
strategie. Vooralsnog gaat het nog om een 

concept, maar de verwachting is dat deze in 
2019 goedkeuring krijgt.

En welke impact heeft dit of zal dit 
hebben? 
Afrikaanse landen moeten de komende jaren 
komen met een nationale strategie voor 
hondsdolheidsbestrijding en de kansen zijn 
vergroot dat de vaccinatie van honden hierin 
een prominente rol krijgt. Dat betekent dat de 
vooruitzichten zijn verbeterd dat honden be-
scherming krijgen tegen deze gruwelijke ziek-
te – in plaats van dat ze worden opgejaagd, 
doodgeknuppeld, vergiftigd, afgeschoten of 
aan de ziekte overlijden. 

“Het zou prachtig zijn als we hondsdolheid de wereld uit krijgen. 

We weten dat het kan. En dat het de angst van mensen voor 

deze vreselijke ziekte wegneemt en daarmee het excuus om 

honden zwaar te mishandelen. Daarom blijven we onophoudelijk 

campagnevoeren voor deze prachtige viervoeters. Vaccineren en 

het reguleren van hondenpopulaties is daarbij dé oplossing. Met 

tientallen jaren ervaring zijn we wereldwijd erkend als expert 

hierin.” Pascal de Smit, directeur
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Onze Nederlandse 
hondencampagne 
Hondsdolheid groots 
aanpakken
Wat wilden we?
In Nederland heerst gelukkig geen honds-
dolheid, maar we kunnen als organisatie 
natuurlijk ons steentje bijdragen aan het leed 

over de grens, zoals we dat zo vaak doen, 
om samen dieren wereldwijd te beschermen. 
We wilden met deze campagne geld bij sup-
porters in Nederland ophalen om vaccinaties 
voor honden tegen rabiës te bekostigen.  

Wat deden we?  
We hebben informatie geboden via diverse 
on- en offline kanalen, zoals een tv commer-
cial en een online collecteplatform, over het 
probleem voor dier en mens van hondsdol-
heid. We riepen daarna op om ons te helpen 

voorlichting te geven over hondsdolheid in 
landen als Kenia en Sierra Leone of een vac-
cinatie aan honden te doneren, via een kleine 
gift. Deze mensen zijn daarna opgevolgd per 
telefoon met de vraag of ze ons ook structu-
reel wilden steunen.  

Wat ging er goed? 
We hebben veel mensen weten te bereiken 
met deze campagne en voor 50.000 vacci-
naties geld opgehaald. Een mooie bijdrage 
binnen de 97.000 vaccinaties die met onze 
internationale werk in totaal werden gezet 
(zie onze internationale hondencampagne 
Better Life for Dogs). 

Wat lukte er nog niet? 
De vraag om financieel bij te dragen en 
daarmee te helpen met voorlichting sprak sup-
porters niet erg aan. Daar hebben we minder 
voor kunnen werven dan vooraf gedacht. 

Welke veranderingen brachten we teweeg? 
Met de inkomsten uit de campagne konden 
we bij meer dan 50.000 honden vaccinaties 
zetten en konden we investeren in voorlichting 
over verantwoord hondenmanagement.  

En welke impact heeft dit of zal dit 
hebben?  
De opgehaalde vaccinaties en extra voor-
lichting helpen ons een stapje verder in onze 
ambitie om hondsdolheid voor 2030 de 
wereld uit te helpen. 

Wat zijn de plannen 
voor 2019? 

In 2019 is de ambitie om de noodzaak van 
hondenvaccinatie en verantwoord honden-
management hoger op de internationale 
agenda te zetten. Dat willen we doen door 
interregionale samenwerkingsverbanden te sti-
muleren, fondsen te mobiliseren om in honden-
vaccinatieprogramma’s te investeren, bewijs 
te verzamelen dat vaccinatie kosteneffectief is 
en eraan bij te dragen dat landen in Afrika en 
Azië effectieve nationale plannen smeden om 
hondsdolheid uit te roeien. 
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Wat we in 2020 
bereikt willen 
hebben voor dieren 
in het wild

In 2020 willen we ten minste 100.000 wilde 
dieren hebben gered. We hebben het doel te 
voorkomen dat wilde dieren worden ver-
handeld en gebruikt voor vermaak, worden 
gehouden als huisdier of worden gebruikt 
voor de productie van luxeproducten of traditi-
onele ‘medicijnen’. Ook is de ambitie om dan 
een miljoen zeedieren te hebben gered van 
verstrikking in spookvistuig. 

Wat is het 
probleem? 

Enorme aantallen wilde dieren zijn het 
slachtoffer van exploitatie en handel. Zo 
worden ruim 550.000 wilde dieren dagelijks 
mishandeld voor gebruik in het toerisme. Dit 
wordt aangewakkerd door de groeiende 
vraag naar (toeristisch) entertainment met 
wilde dieren. 
Ook de toenemende behoefte aan exotische 
huisdieren, luxeproducten en traditionele 
‘medicijnen’ die worden gemaakt van wilde 
dieren vormen een grote bedreiging voor het 
welzijn van wilde dieren. 

De dieren worden uit het wild geroofd of in 
gevangenschap geboren, mishandeld en 
onder slechte omstandigheden gehouden. Ze 
horen in het wild en gedijen niet in gevangen-
schap.

Hoe pakt World 
Animal Protection dit 
probleem aan? 

We beschermen wilde dieren op meerdere 
manieren. Samen met reisorganisaties ver-
minderen we de vraag naar en het aanbod 
van wrede attracties met wilde dieren. Met 
campagnes gericht op bewustwording, infor-
meren we toeristen over het leed achter dit 
‘vermaak’. Met de toerismesector zoeken we 
tevens naar duurzame oplossingen voor wilde 
dieren die nog in gevangenschap leven. 

Dieren in het 
wild 
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Wat wilden, deden 
we en lukte wel of 
niet in 2018?

Onze internationale 
campagne voor wilde 
dieren Wildlife – Not 
Entertainers
Wat wilden we? 
Ons doel was, doorgaand op de reeds in-
geslagen weg, vraag en aanbod van wrede 
attracties met wilde dieren te verkleinen door 

intensieve samenwerking met reisorganisaties 
en het vergroten van bewustzijn bij toeristen. 

Wat deden we? 
Reisbrancheorganisaties wereldwijd werden 
onder de loep genomen en beoordeeld op 
hun inzet op het gebied van dierenwelzijn. 
Hieruit bleek dat vrijwel geen enkele branche-
organisatie de bescherming van wilde dieren 
serieus neemt. Alleen de Nederlandse ANVR 
heeft richtlijnen die de leden ook daadwer-
kelijk naleven. Na publicatie van het rapport 
Associated with Cruelty hebben verschillende 
reisbrancheorganisaties aangegeven het 
voorbeeld van de ANVR te willen volgen. 

Om ook toeristen te bereiken werden zij in de 
buurt van parken waar wilde dieren worden 
gebruikt voor entertainment geïnformeerd 
over het dierenleed dat hierachter schuilt. Dit 

Ons werk voor beren
Om aan de berengalindustrie een einde te 
maken, waarin beren onder gruwelijke om-
standigheden worden gehouden voor hun  
gal voor ‘medicijnen’, werken we samen met 
lokale partners. We voeren campagne, pro- 
moten alternatieven en voorkomen dat beren 
in deze barbaarse industrie belanden. En 
natuurlijk blijven we ons sterk maken voor 
beren die lijden als dansbeer of in beer-
hondengevechten, tot er een einde is geko-
men aan deze wrede vormen van ‘vermaak’.   

ChangChill 
Olifantvriendelijk park ChangChill opent 
in 2019 haar deuren, maar veel van het 
voorbereidend werk is in 2018 uitgevoerd.
Happy Elephant Valley werkte het afgelo-
pen jaar samen met World Animal Protec-
tion onvermoeibaar aan een ambitieuze 
transitie. Niet eerder vormde een bestaand 
olifantenkamp zich om tot een volledig 
olifantvriendelijk park. Er is geen direct 
contact tussen toeristen en olifanten en 
de dieren hebben meer vrijheid; olifanten 
kunnen nu alleen nog op afstand worden 
bewonderd en krijgen de kans olifant te 
zijn. Happy Elephant Valley is na de tran-
sitie omgedoopt tot ChangChill (Thai voor 
relaxte olifant). ChangChill geeft gehoor 
aan de toenemende vraag naar verant-

woorde olifantenattracties en zal een 
voorbeeld stellen voor andere kampen. 
Zonder de gezamenlijke inspanningen met 
de reisorganisaties was dit nooit gelukt! 

“Is het de drang van mensen om dieren te willen overheersen? 

Of is het juist de liefde voor onze medewezens die maakt dat 

we ze vangen, fokken, opsluiten en ter vermaak, als product of 

als huisdier ‘waarderen’? De tijd tikt en we moeten de wereld 

overtuigen dat het prima is om een hond of kat als huisdier te 

hebben, maar dat ieder andere omgang met dieren echt heel 

veel leed veroorzaakt.” Pascal de Smit, directeur
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volgende stap. Niet alleen stopten toonaan-
gevende bedrijven (leden van The Coalition 
for Ethical Wildlife Tourism, waaronder 
Intrepid Group, ANVR en TUI Group) met het 
aanbod en de promotie van attracties met 
wilde dieren, maar ook investeerden zij in het 
aanbod van diervriendelijke alternatieven. 
Een prachtig voorbeeld hiervan is ChangChill.

Wat lukte er nog niet?
Reisbranche-organisatie ABTA heeft welis-
waar dierenwelzijnsrichtlijnen opgesteld – 
waaraan de leden zich dienen te houden om 
zo bij te dragen aan het verminderen van het 

Onze internationale 
SeaChange Campagne
Achtergelaten of verloren vistuig is de meest 
dodelijke vorm van plastic vervuiling in zee. 
Jaarlijks schaadt dit ‘spookvistuig’ duizeling-
wekkende aantallen vissen en andere dieren 
in zee. Bijvoorbeeld walvissen, dolfijnen, 
zeeschildpadden en vogels raken verstrikt en 
ondergaan een lange lijdensweg. De dieren 
raken uitgeput, verwond en verdrinken. Het 
zet tevens visbestanden onder druk.   

Om het probleem met spookvistuig aan te 
pakken werken we samen met de visser-
ijsector, overheden en maatschappelijke 
organisaties aan het verminderen, recyclen 

aanbod van vermaak met wilde dieren – ze 
lijkt nog niet bereid te sturen op juiste imple-
mentatie of naleving hiervan. 

En welke impact heeft dit of zal dit 
hebben? 
Samen met de reisbranche verbeteren we het 
leven van wilde dieren en streven ernaar dat 
dit de laatste generatie in gevangenschap is.

Een andere actie in de toeristische sector 
was een ambitieus transitieproject in 
samenwerking met enkele van de grootste 
reisorganisaties wereldwijd: in Chang Mai 
(Thailand) werd Happy Elephant Valley, 
een bestaand olifantenkamp, omgevormd 
naar een olifantvriendelijk park dat in 
maart 2019 haar deuren heropent. Het 
project beantwoordt de vraag naar dier-
vriendelijk toerisme en stelt een voorbeeld 
voor andere kampen. 

gebeurde door middel van geotargeting. Zo 
hoopten we toeristen wereldwijd te weerhou-
den van een bezoek aan deze attracties.

Dichter bij huis, in Denemarken, werd een 
verbod op het gebruik van wilde dieren in 
circussen ingesteld. Naar aanleiding van 
deze overwinning voor dieren gingen we 
een samenwerking aan met Elephant Haven, 
Europa’s eerste opvang voor gepensioneerde 
circusolifanten. 

Wat ging er goed?
Reisorganisaties zetten samen met ons de 

Grote schoonmaak van Frenchman's Bay in Sydney, Australië.

en verwijderen van spookvistuig en het 
redden van verstrikte dieren.
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Onze Nederlandse 
campagne voor wilde 
dieren
Wat wilden we? 
Net als bij onze internationale campagne 
wilden we ons werk van de afgelopen jaren 
voortzetten om samen met reisorganisaties en 
door het informeren van toeristen de vraag 
naar en het aanbod van ‘vermaak’ met wilde 
dieren omlaag te krijgen.  

Wat deden we? 
We gingen opnieuw met reisorganisaties in 
gesprek over het aanbod van attracties met 
wilde dieren. Samen met de reisbranche ma-
ken we toeristen bewust van het leed achter 
veel attracties en verminderen we het aanbod 
van vermaak met wilde dieren.

We boden ondersteuning aan Archipelagos, 
Institute of Marine Conservation, in de 
ontwikkeling van een opvang voor dolfijnen 
uit dolfinaria. In 2018 werd een environment 
impact assessment uitgevoerd om goed 
inzicht te krijgen in de effecten die dit project 
teweegbrengt.

En om ook in Nederland de vraag naar 
attracties met dolfijnen te verkleinen riepen we 
6.000 basisscholen op om geen schoolreis-
jes naar het Dolfinarium te organiseren. En 
we hebben verkopers van kaartjes voor het 
Dolfinarium gevraagd dit aanbod te schrap-

pen. Bedrijven als HEMA, Zeeman, Kruidvat 
en ANWB boden in 2018 opnieuw kaarten 
of korting aan, terwijl we ze eerder ook al 
hadden gevraagd hiermee te stoppen.

Verder volgden we met interesse de totstand-
koming van een positieflijst voor zoogdieren 
en leverden input in het proces om ervoor 
te zorgen dat de lijst wetenschappelijk en 
juridisch houdbaar is en alleen dieren bevat 
die zonder welzijnsproblemen kunnen worden 
gehouden.

Tot slot was de ‘Think Again’ campagne, 
die we gezamenlijk met Stichting SPOTS en 
Stichting AAP voerden, opnieuw zichtbaar op 
Schiphol tijdens de drukste periode van het 
jaar. Hiermee informeerden we reizigers over 
het leed achter dierenattracties die worden 
aangeboden op de plaats van bestemming.

Wat ging er goed?
Naar aanleiding van onze gesprekken on-
dertekenden vier reisorganisaties de ‘Wildlife 
Statement of Intent’, een belofte om geen 
attracties met wilde dieren aan te bieden. 

Het project met Archipelagos vordert ge-
staag, de prachtige locatie is verzekerd en de 
lokale bevolking is zeer betrokken. 

HEMA en Zeeman gingen naar aanleiding 
van onze vraag overstag; ze beloofden om te 
stoppen met kaartverkoop of korting voor het 
Dolfinarium. 

Wat lukte er nog niet?
ANWB en Kruidvat waren niet te overtuigen 
en hebben hun aanbod van dolfinariumkaart-
jes nog altijd niet geschrapt. We blijven hier in 
de aankomende tijd aandacht aan besteden.

Wat zijn de plannen 
voor 2019? 

De internationale, gezamenlijke campagne 
Wildlife - Not Pets. Deze is in eerste instantie 
gericht op Turkish Airlines omdat de lucht-
vaartmaatschappij een belangrijke schakel 
vormt in de illegale handel in grijze rood-
staartpapegaaien. We roepen samen met 
gemobiliseerde supporters Turkish Airlines op 
om te stoppen met het transport van vogels uit 
de Democratische Republiek Congo. Alleen 
zo kan de luchtvaartmaatschappij verzekeren 
dat er geen illegale vracht meegaat aan 
boord. 

De tweede fase van deze campagne is het 
creëren van bewustwording over de proble-
men achter het bezit van exotische huisdieren. 
We informeren Nederlanders hierover en stre-
ven naar een reductie in de maatschappelijke 
aanvaardbaarheid van exotisch huisdierbezit. 

Dolphins - Not Entertainers: in 2019 gaan we 
opnieuw campagnevoeren tegen het gebruik 
van dolfijnen voor shows en interactie met 
mensen (toeristen). We trekken hierin samen 
op met de reisbranche en beïnvloeden vraag 
en aanbod van dolfinaria. Ook blijven we het 
aanbod van korting en kaarten door Neder-
landse bedrijven aan de kaak stellen.  

Tot slot gaan we door met reizigers en 
reisorganisaties oproepen om diervriendelijke 
keuzes te maken tijdens vakanties. De cam-
pagne op Schiphol, om reizigers nog eens 
te laten nadenken over (toeristisch) ‘vermaak’ 
met wilde dieren, met als doel ze ervan te 
weerhouden, wordt opnieuw gevoerd. 
 

Een van de beelden van de ‘Think Again’ campagne die we samen met Stichting SPOTS en Stichting AAP voerden op Schiphol
 in de zomer van 2018. 
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Wat we in 2020 
bereikt willen 
hebben voor dieren 
in rampsituaties

In de periode 2015-2020 is het doel ten 
minste vijf miljoen dieren directe noodhulp te 
hebben geboden. Daarnaast willen het leven 
verbeteren van een veelvoud van dat aantal 
door samen te werken met overheden en te 
zorgen dat dieren in noodhulpplannen niet 
worden vergeten.  

Wat is het 
probleem? 

Natuurrampen treffen evengoed dieren als 
mensen. Dieren verdienen ook noodhulp. 
Ook wordt mensen vaak een tweede ramp 
bespaard als we dieren helpen. Zij zijn 
immers vaak afhankelijk van hun dieren voor 
de levensvoorziening. Vallen hun dieren weg, 
dan vallen ook bestaansmiddelen weg. Door 
de gevolgen van klimaatverandering neemt 
de heftigheid van natuurrampen toe en daar-
mee de noodzaak om hulp te bieden.

Dieren in rampsituaties

De ravage na een aardbeving in Palu, Indonesië in oktober 2018. 
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Hoe pakt World 
Animal Protection dit 
probleem aan? 

World Animal Protection verschaft directe 
noodhulp aan dieren die het slachtoffer van 
natuurrampen zijn geworden. Daarnaast zetten 
we ons ervoor in dat landen dieren opnemen in 
hun rampenplannen. We hebben daar al een 
grote stap in gezet: dieren zijn onderdeel ge-
worden van het zogeheten Sendai Framework 
for Disaster Risk Reduction van de Verenigde 
Naties. Nu is het zaak dat landen dit overne-
men in hun nationale actieplannen en beleid. 

Wat wilden, deden 
we en lukte wel of 
niet in 2018?  

Ons internationale werk
Wat wilden we? 
In 2018 streefden we ernaar 400.000 dieren 
direct hulp te bieden in rampsituaties. Daarbij 
hadden we de ambitie om een Internationaal 
Dieren in Rampen Initiatief op te zetten met 
steun van het Rode Kruis en diverse regionale 
instituten en samenwerkingsverbanden. 

Wat deden we? 
Net als in voorgaande jaren, hebben we 
gemonitord welke rampen plaatsvonden, ter 
plekke beoordeeld of en welke noodhulp nodig 
was en deze vervolgens geleverd, voor zover 
onze capaciteit dat toeliet. We lobbyden voor 
steun aan ons Internationaal Dieren in Rampen 
Initiatief en werkten aan een website daarvoor 
die als online platform moet gaan dienen. 

Wat ging er goed?
We waren ter plekke in negen landen die in 
2018 zijn getroffen, waarbij we hulp hebben 
verleend aan 600.000 dieren; dat is 50% 
meer dan de doelstelling. Het ging om dieren 
die slachtoffer waren van overstromingen in 
Kenia, Costa Rica, Thailand en India, van 
kou en droogte in Mongolië, voedseltekor-
ten in Bolivia en een vulkaanuitbarstingen in 
Guatemala, op de Filipijnen en Vanuatu. Ook 
boekten we vooruitgang met ons Internationa-
le Dieren in Rampen Initiatief. Zo hielden we 
een presentatie op de Aziatische Ministeriele 
Conferentie for Disaster Risk Reduction in juli, 
in Ulaanbaatar (Mongolië). Inmiddels is ook 
de website in de lucht die informatie verschaft 
aan professionals, journalisten en overheden.

Wat lukte er nog niet? 
Ondanks de vooruitgang die we boekten met 
ons Internationaal Dieren in Rampen Initiatief 
en de aandacht die we wisten te vragen voor 
het belang van de opname van dieren in 
nationale actieplannen, zijn er nog geen lan-
den die dit op bevredigende wijze navolging 
hebben gegeven.  

“De komende decennia neemt het aantal en de intensiteit van 

rampen sterk toe. Door ter plekke te helpen, redden we jaarlijks 

direct honderdduizenden dieren in nood. Door met zowel lokale 

gemeenschappen als met internationaal georganiseerde naties 

aan voorzorgsmaatregelen te werken, voorkomen we dat 

miljoenen dieren in de toekomst slachtoffer worden.”

Pascal de Smit, directeur

Dokter May Christine Espiritus behandelt dieren die lijden aan brandwonden of die as hebben ingeademd als gevolg van de vulkaan-
uitbarsting in de Filipijnen in januari 2018.  
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zullen worden beschermd voor de gevolgen 
van rampen. Dit is des te belangrijker omdat 
de ernst van rampen dreigt toe te nemen ten 
gevolge van klimaatverandering.

Ons Nederlandse werk
Wat wilden we? 
Omdat we in Nederland geen noodhulpteam 
hebben, aangezien er geen rampen als 

orkanen, tsunami’s of periodes van zeer ern-
stige koude of droogte plaatsvinden en onze 
overheid goed is ingericht op ander mogelijk 
tegenspoed, is het onze taak om geld op te 
halen voor dieren in rampsituaties elders in de 
wereld.

Wat deden we? 
We stuurden eind augustus aan onze 
supporters een brief met informatie over ons 
noodhulpteam en het aankomende orkaansei-
zoen in het Caribisch gebied, met hierbij een 
giftvraag. En een maand later, na de tsunami 
op Sulawesi, vroegen we per e-mail een extra 
gift van supporters om dieren te redden bij 
deze ramp. 

Om regelmatig aandacht aan het onderwerp 
te schenken en onze supporters op de hoogte 
te houden, gebruikten we verder social 
media, website, digitale nieuwsbrieven en ons 
magazine om te berichten over onze noodhul-
pacties, ons noodhulpteam, het preventiewerk 
en individuele verhalen van dieren. 

Daarnaast is een nieuw plan van aanpak 
gemaakt voor wanneer er sprake is van een 
‘categorie 1 ramp’; een grote ramp waarbij 
veel dieren slachtoffer zijn in een gebied 
waar autoriteiten zelf niet tot nauwelijks in 
staat zijn om hulp te bieden. Bij een dergelijke 
ramp zet de gehele internationale organisa-
tie alle zeilen bij om zo snel als kan, zoveel 
mogelijk dieren te redden.  

Wat ging er goed?
De extra giftvraag per brief aan supporters 
leverde samen met het e-mailverzoek ruim 
€ 30.000 op. 

Wat lukte er nog niet?
Natuurlijk halen we altijd graag nog meer 
geld op voor dieren in nood, maar we zijn 
zeer tevreden over de behaalde resultaten 
dankzij onze supporters, en kunnen daarom 
niets benoemen wat er nog niet lukte. 

Welke veranderingen brachten we teweeg 
en welke impact zal dit hebben?
Inkomsten zijn nodig om ons werk voor dieren 
te kunnen uitvoeren. De extra inkomsten uit de 
giftverzoeken aan supporters zorgen ervoor 
dat we meer kunnen doen binnen ons nood-
hulpprogramma, zowel qua preventie als in 
het leveren van directe hulp.  
  

Wat zijn de plannen 
voor 2019?   

Uiteraard gaan we in 2019 door met het 
verlenen van noodhulp. Daarnaast willen we 
ons Internationale Dieren in Rampen Initiatief 
verder uitbouwen om daarmee overheden te 
stimuleren dieren onderdeel te maken van hun 
nationale actieplannen voor rampenmanage-
ment. En we maken plannen om noodhulp 
voor dieren nog meer onder de aandacht 
van Nederlanders te brengen.  

Welke veranderingen brachten we 
teweeg?
Naast de verandering die we teweegbrach-
ten in de levens van de dieren die we hielpen, 
creëerden we aandacht voor dieren binnen 
nationale actieplannen gericht op het vermin-
deren van het risico op rampen. 

En welke impact heeft dit of zal dit 
hebben? 
Hoe beter de zorg voor dieren in nationale 
rampenplannen verankerd is, hoe meer dieren 

Een vrijwillige brandweerman redt een hond na de vulkaanuitbarsting in Guatemala in juni 2018. 
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Lobby/
beleidsbeïnvloeding

 Doelen
Voor 2018 had World Animal Protection 
in Nederland de volgende doelen op het 
gebied van lobby en beleidsbeïnvloeding:

•  een organisatie activeren om bij te dra-
gen aan het beschermen van dieren;

•  de uitvoering van het jaarplan van de 
Dierencoalitie. 

Resultaten
Beleidsbeïnvloeding
In 2018 publiceerde de Nederlandse 
ontwikkelingsbank FMO zijn eerste dierenwel-
zijnsbeleid. We hadden hier eerder (in 2016 
en 2017) op aangedrongen en ideeën voor 
aangeleverd. Onze suggesties zijn deels 
overgenomen. Helaas schiet het beleid qua 
standaarden tekort, maar het bevat goede 

Overige
resultaten

principes en heeft goed oog voor de imple-
mentatie van het beleid.

Atradius Dutch State Business – dat namens 
de Nederlandse overheid exportkredietverze-
keringen verschaft – publiceerde begin 2018 
vernieuwd beleid waarin dierenwelzijn beter 
dan voorheen is verankerd. World Animal 
Protection had hiervoor op een conceptversie 
gereageerd. Een niet onbelangrijk punt is 
overgenomen, maar de kritiek zoals gefor-
muleerd in ons rapport Merchants of Misery 
(2017) blijft (helaas) overeind staan. 
Voor ons Global Ghost Gear Initiative stelde 
de Nederlandse overheid € 86.000 ter 
beschikking. Het is een bevestiging van het 
succes van dit initiatief en dat helpt de aanwe-
zigheid van spookvistuig – dat eeuwenlang 
slachtoffers kan maken – in de oceanen te 
bestrijden.  

Structurele samenwerkingsverbanden
World Animal Protection hecht aan samen-
werking. We zijn ervan overtuigd dat we 
meer kunnen bereiken als we onze krachten 
met anderen bundelen. In Nederland doen 
we dat vooral door een leidende rol te 
spelen in de Dierencoalitie. Net als in 2017 
leverden we ook in 2018 de voorzitter en 
daarnaast is de public affairs medewerker 

formeel bij World Animal Protection onder 
contract gekomen (de coalitie is geen rechts-
persoon en kan geen mensen contracteren). 
Het jaarplan van de Dierencoalitie is goed 
uitgevoerd: lid-organisaties kregen wekelijks 
informatie over de agenda en ontwikkelingen 
van politiek Den Haag inzake dieren, hulp bij 
hun politieke lobby en de coalitie roerde zich 
op strategische momenten.

Daarnaast zijn we onderdeel van het MVO 
Platform, dat bestaat uit maatschappelijke 
organisaties en vakbonden die zich inzetten 
voor maatschappelijk verantwoord onderne-
men. En bestendigde World Animal Protection 
in 2018 haar rol in de Eerlijke Geldwijzer 
(Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzer). 

Onze supporters
We zijn al onze supporters ontzettend 
dankbaar. Want alleen dankzij hun steun 

kunnen we werken aan een toekomst zonder 
dierenleed. 

In 2018 is het aantal financiële supporters 
licht gestegen. Dit komt door een stijging in 
het aantal supporters dat een losse (eenma-
lige) gift doet. Het aantal supporters dat ons 
niet langer steunt (uitstroom) is minder gewor-
den. Uit onderzoek blijkt dat de loyaliteit van 
onze donateurs hoog is: de Charity Support 
Score, die de loyaliteit van donateurs meet, is 
in 2018 gestegen van 75 naar 80. We staan 
daarmee op plek drie van de twintig goede 
doelen die in 2018 de CSS hebben gemeten.

We vinden het belangrijk een warme band 
met onze supporters op te bouwen waarin 
we onze waardering voor hen laten zien. Dit 
doen we door ons informatieve en ‘delight’ 
programma. Dit bestaat onder andere uit: 
het versturen van ons magazine (drie keer 
per jaar via post of e-mail), een bedankpro-
gramma waarin we donateurs bedanken na 
een gift, een jubileumprogramma waarin we 

“Als sinds onze oprichting zijn we erop gericht om samen 

te werken. Met collega-organisaties, experts, overheden en 

bedrijven bijvoorbeeld. Steeds meer en succesvol werken we 

samen met burgers. Waaronder onze donateurs natuurlijk, maar 

denk ook aan het groeiend aantal supporters dat tekent, deelt 

of een andere betekenisvolle actie met of voor ons onderneemt. 

Samen meer dan 200.000 keer per jaar!” Pascal de Smit, directeur
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de mensen waarderen die al vijf of tien jaar 
supporter zijn, en een verjaardagsprogramma 
waarin we donateurs op hun verjaardag 
e-mailen met een kleine verrassing in de vorm 
van feestelijke, veganistische recepten. 

Naast financiële giften kunnen supporters 
ook op andere manieren bijdragen aan een 
betere wereld voor dieren. Voor ons is het 
bijvoorbeeld heel waardevol wanneer een 
supporter zijn of haar handtekening onder 
een petitie zet, zodat we de druk richting de 
petitie-ontvanger kunnen opvoeren. Maar 
ook door het liken of delen van een bericht 
op social media of het doen van een belofte 
ten aanzien van diervriendelijk (consumenten-)
gedrag kunnen we stappen zetten in het ver-
beteren van dierenlevens wereldwijd. Daarom 
zoeken we continu naar nieuwe en aanspre-
kende manieren om onze supporters bij ons 
werk te blijven betrekken en te enthousiasme-
ren om in actie te komen.

Zo kunnen supporters nu zelf een inzame-
lingsactie starten via Facebook of ons nieuwe 
online-collecteplatform, of een dierenposter 
kopen via webshop Zoo&Me waarbij een 
derde van de opbrengst automatisch naar 
ons werk voor dieren gaat. 

Betrokken supporters worden bovendien sinds 
begin 2018 in het zonnetje gezet op een 
speciale ‘Inspirerende supporters’ pagina op 
onze website, en kunnen rekenen op extra 
aandacht in ons offline magazine.

Fondsenwerving 
Ruim tachtig procent van onze inkomsten is 
afkomstig van giften van onze supporters. 
Bijna 100.000 dierenvrienden in Nederland 
doneerden in 2018 aan World Animal 
Protection Nederland door middel van een 
machtiging, een losse gift of een combinatie 
van beide. De overige twintig procent van 
onze inkomsten is afkomstig uit nalatenschap-
pen of van grote giftgevers, zoals de TUI 
Care Foundation die geld heeft gegeven 
voor de ontwikkeling van olifantvriendelijke 
parken voor toeristen in Thailand.

In 2018 hebben we minder inkomsten van 
particulieren ontvangen, met name doordat 
de inkomsten uit nalatenschappen achterble-
ven. In het najaar ontwikkelden we daarom 
een aantal nieuwe fondsenwervende plannen 
om onze inkomsten meer divers te maken en 
onze achterban te vergroten. Deze plannen 
worden in 2019 verder stapsgewijs uitgerold. 
Daarnaast is een wervingscampagne voor 
nalatenschappen georganiseerd, waarover 
later meer.

Wervingsmethoden 
Gekoppeld aan onze campagnes hebben 
we in 2018 veelvuldig gebruikgemaakt van 
de combinatie van online kanalen en telemar-
keting. 
We besteedden hierbij veel aandacht aan de 
kwaliteit van de gesprekken door het trainen 

en motiveren van de bellers, het naluisteren 
van gesprekken en dagelijks contact met het 
TM-bureau. 

Ook hebben we veelvuldig DRTV (Direct 
Response Televisie) ingezet om donateurs te 
werven, te werken aan het vergroten van de 
naamsbekendheid en natuurlijk om dierenleed 
aan de kaak te stellen. Het betrof nieuwe 
spots over hondsdolheid en het leed achter 
het maken van selfies met wilde dieren. We 
hebben vooraf getest op de beste spotlengte 
en geefmethode en ze zijn uitgezonden bij 
zowel publieke omroep als commerciële 
zenders. 

Kostenpercentage 
Een deel van onze internationale afdracht 
wordt besteed aan fondsenwervende activi-
teiten in groeimarkten waar de investeringen 
nog niet kostendekkend zijn. Hierdoor was 
in 2018 het percentage bestedingen aan 
fondsenwervende activiteiten 25,7 procent, 
terwijl we jaarlijks streven naar maximaal 25 
procent. Onze verwachting voor de komen-
de jaren is dat zo’n drie procent van onze 
internationale bijdrage zal worden besteed 
aan fondsenwervende activiteiten in het 
buitenland. 

Nalatenschappen 
De mogelijkheid om na te laten aan dieren 
via World Animal Protection is het afgelopen 
jaar op verschillende manieren ruim onder de 
aandacht gebracht van onze supporters. Via 
telemarketing, online-advertising via social 
media kanalen en berichten in ons magazine, 
onze e-nieuwsbrief en op onze website. Dit 
leverde diverse brochure-aanvragen op en 
bijna tachtig mensen die hebben toegezegd 
World Animal Protection in hun testament 
op te nemen. We hebben tevens nieuwe 
nalatenschappen mogen ontvangen; in totaal 
ging het om bijna € 240.000 aan ontvangen 
giften. De afwikkeling van deze dossiers is in 
handen van Bureau Nalatenschappen. 

Partnerschappen  
We zijn ontzettend blij met de structurele 
samenwerking met de TUI Care Foundation 
en de toezegging in 2017 om ons drie jaar 
financieel te steunen. In 2018 ontvingen 
wij het tweede deel van € 105.000 van 
de totale gift die meer dan € 300.000 
bedraagt. We verwachten op termijn meer 
inkomsten uit stichtingen en vermogensfondsen 
waarmee we onze inkomsten beter kunnen 
spreiden. Ook bekijken we mogelijkheden 
voor nieuwe vormen van samenwerking met 

“Het is bijzonder dat dierenvrienden dit doen. Het ontroert, 

inspireert en motiveert mij en mijn collega’s om de wereld die 

deze mensen nalaten voor dieren beter te maken” 

Pascal de Smit, directeur
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bedrijfspartners, met de Europese Unie en de 
Nederlandse overheid. Het gaat hierbij om 
de bijdragen voor het Global Ghost Gear 
Initative en conventanten.

Communicatie  
Merkbekendheid
Onze merkbekendheid groeit nog steeds. 
Meer en meer mensen (her)kennen onze 
naam en weten wie we zijn en wat we doen. 
Sinds de naamsverandering van WSPA 
naar World Animal Protection in 2014 was 
de naamsbekendheid aanzienlijk gedaald. 
Dankzij de geïntensiveerde inspanningen zien 
we een stijgende lijn: de ‘geholpen naams-
bekendheid’ (die we jaarlijks meten onder 
‘dierlievende Nederlanders’) lag eind 2018 
op 37 procent - een aanzienlijke stijging, 
komend van 29 procent eind 2017. 

Deze investering in het vergroten van de 
bekendheid met onze organisatie en het 
werk dat we doen was nodig, zodat we 
meer impact konden hebben; als mensen 
ons kennen sluiten ze zich wellicht bij ons 
aan. We benadrukten de breedte van 
ons werk, en gaven speciale aandacht 
aan dieren in de vee-industrie, dieren in 
gemeenschappen en noodhulp. Dit deden 
we via een online (corporate) video via 
social media, door de inzet van social 
influencers en digitale reclameborden langs 
de weg en in ziekenhuizen, de plaatsing van 

krantenadvertenties en het uitzenden van 
radio-spots. De gekozen kanalen en middelen 
hebben we op basis van onderzoek gekozen 
om onze doelgroep zo effectief en efficiënt 
mogelijk te benaderen. 

Social media
Wat zeker heeft geholpen bij het vergroten 
van onze merkbekendheid is ons grote aantal 
supporters op Facebook: eind 2018 hadden 

we 215.364 volgers. En onze mooie positie: 
nummer zes, in de top 250 van goede doe-
len wat betreft Facebook ‘likes’. 

Media 
Met onze campagnes wisten we in 2018 in 
totaal 253 keer in de media te komen. Het 
vaakst ging dit over onderwerpen rond Dieren 
in het wild en Dieren in de veehouderij. 68 
keer kwamen we landelijk in het nieuws. 

Totaal aantal media-hits per kwartaal:

Programma  Totaal 2018
Dieren in gemeenschappen  7
Dieren in de veehouderij  77
Dieren in rampsituaties  1
Dieren in het wild  97
Anders 71
Totaal 253

NB Onder ‘Anders’ vallen de resultaten die 
we als lid van de Eerlijke Geldwijzer (Eerlijke 
Bank- en Verzekeringswijzer) aan media-hits 
hebben gehad.  

Communicatie met belanghebbenden 
World Animal Protection is een campagne-
organisatie die impact wil hebben op het ver-
beteren van het welzijn van zoveel mogelijk 
dieren op een duurzame wijze. Om invloed 
uit te kunnen oefenen aan onderhandelingsta-
fels van overheden en bedrijven is het belang-
rijk dat we namens zoveel mogelijk mensen 

spreken. Hoe meer mensen we vertegenwoor-
digen, hoe serieuzer we worden genomen.

In een verzadigde fondsenwervingsmarkt 
met bovendien veel concurrentie binnen de 
dierenwelzijnssector is het belangrijk een 
zo groot mogelijke achterban te creëren. 
Het is onze ambitie om voor 2022 bij onze 
campagnes een miljoen keer gesteund te zijn 
door Nederlandse dierenvrienden, met hun 
stem, tijd of door middel van een donatie. 
Waarbij we stapsgewijs werken aan het 
vergroten van hun betrokkenheid bij World 
Animal Protection. Eind 2018 liggen we op 
koers met 780.000 betekenisvolle acties. 

We willen onze supporters daarom voorzien 
van aansprekende verhalen over hoe dieren 
bescherming nodig hebben en verdienen. 
Het moet duidelijk zijn waar we voor staan 
en welke successen we hebben behaald. We 
bieden creatieve en prikkelende campagne-
concepten en vooral een duidelijke oplossing 
voor dierenwelzijnsproblemen waarmee we 
onze supporters inspireren. Hierin speelt hun 
aandeel een belangrijke rol. 

Bron: Fundraiser Online.
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Missie & Visie 

Statutaire doelstelling
De statutaire doelstelling van onze stichting 
luidt: ‘het bevorderen van dierenwelzijn 
wereldwijd, en al hetgeen met vorenstaande 
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 
zijn, alles in de ruimste zin van het woord.’ 
Deze doelstelling én de kaders van de 
wijze waarop we deze doelstelling denken 
te verwezenlijken hebben we vastgelegd 
in onze statuten die te vinden zijn op onze 
website. 

Missie
We move the world to protect animals.

Visie
Een wereld waarin dierenwelzijn ertoe doet 
en wreedheid tegen dieren niet meer bestaat. 

Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid 
en de vaststelling van de beloning leeft World 
Animal Protection Nederland de ‘Regeling 
Beloning Directeuren van Goede Doelen’ 
van branchevereniging Goede Doelen 
Nederland na. Het bezoldigingsbeleid wordt 
periodiek geactualiseerd en is voor het laatst 
vastgesteld door de Raad van Toezicht in hun 
vergadering van 23 maart 2018. Het beleid 
is in te zien via onze website.

Hoogte maximale salaris
Conform het bezoldigingsbeleid en daarmee 
ook het scoringsmodel van de Regeling 
Beloning Directeuren van Goede Doelen 
wordt de functie van Directeur World Animal 
Protection gewaardeerd met een Basisscore 
voor Directiesalarissen (BSD) van 375. Het 
bijbehorende maximale salaris (brutoloon 
en vakantiegeld = totaal jaarinkomen excl. 
werkgeverslasten) peildatum 1 januari 2018 
bedraagt € 103.905.

Het salaris van de directeur van World 
Animal Protection is verder gemaximaliseerd 
tot aan de laatste periodiek van ons functie-

Onze 
organisatie

Het Nederlandse kantoor staat er goed voor. We brengen veel 

mensen in beweging, dragen financieel flink bij en bedenken 

nieuwe manieren om campagne te voeren die vaak internationaal 

worden overgenomen. Dat doen we met een team van zeer 

betrokken vaste medewerkers; we zijn er trots op dat in 2018 

niemand World Animal Protection heeft verlaten.

Pascal de Smit, directeurOrganisatiestructuur

Governance
World Animal Protection kent een scheiding 
tussen bestuur en toezicht. De directie 
is bestuurlijk verantwoordelijk terwijl de 
Raad van Toezicht daarop toeziet. Door 
vastlegging van de rollen, bevoegdheden 
en wederzijdse verantwoordelijkheden 
streven we als stichting ernaar om 
belangenverstrengeling tussen de twee rollen 
te voorkomen en tegen te gaan. 

De samenwerking tussen het Nederlandse 
kantoor en de internationale organisatie is vast-
gelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Organogram
De directeur vormt samen met de door hem 
benoemde afdelingshoofden het manage-
mentteam van de organisatie. World Animal 
Protection kende in 2018 een organisatie-
structuur met drie afdelingen.

Directie
In 2018 bestond de directie uit één persoon, 
Pascal de Smit. Hij is sinds 14 juli 2014 
directeur/bestuurder en heeft geen relevante 
nevenfuncties.

Bezoldigingsbeleid
De Raad van Toezicht heeft de hoogte van 
de directiebeloning en van andere salaris-
componenten vastgesteld in het bezoldigings-
beleid. Hierin is ook vastgelegd hoe de Raad 
van Toezicht het beoordelingsproces van de 
directeur heeft vormgegeven. 
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gebouw. Dit maximale salaris bedraagt in 
2018 € 101.006 (brutoloon en vakantiegeld 
= totaal jaarinkomen exclusief werkgeverslas-
ten).

Directiesalaris in 2018
Het totaal jaarinkomen exclusief werkgevers-
lasten van de directeur was, op basis van 0,9 

fte, € 85.000 en dat is ruim binnen het gestel-
de maximale salaris van € 103.905. Naast 
dit salaris waren er nog werkgeverskosten 
voor sociale verzekeringen (SV) en pensioen.  

Aan de directeur zijn geen leningen, voor-
schotten of garanties verstrekt.
 
Beoordeling van de directeur
In de novembervergadering van de Raad 
wordt het functioneren van de directeur 
besproken waarbij de directeur niet aanwezig 
is, maar waarvan wel verslag wordt gemaakt. 
Aansluitend aan deze vergadering houdt de 
voorzitter van de Raad van Toezicht jaarlijks 
een beoordelingsgesprek met de directeur. 
Het verslag van dit gesprek wordt gedeeld 
met de Raad van Toezicht en in aanwe-
zigheid van de directeur besproken in de 
decembervergadering. 

Raad van Toezicht
Wie zijn het?
Eind 2018 bestond de Raad uit zeven leden: 

Bob van den Bos,
voorzitter

Sinds 2003 is Bob betrokken bij onze organi-
satie. Eerst als bestuurslid en vanaf november 
2012 in de rol van voorzitter van de Raad 
van Toezicht.

Beroep: politicus-politicoloog
Nevenfuncties: Voorzitter van de Stichting 
Politiek Theater.

’Het is van het grootste belang dat onze 
organisatie verder groeit om een einde te 
maken aan de grootschalige dierenmishan-
deling, overal ter wereld.’

Michel Kuik, 
penningmeester

Vanaf maart 2012 vervult Michel de penning-
meesterrol binnen de Raad van Toezicht.

Beroep: Accountant-belastingadviseur
Nevenfuncties: Treasurer Association Interna-
tional Tax Consultants (AITC)

‘Opkomen voor dieren maakt de wereld 
een stukje beter voor iedereen.’

Laurette Bloem, 
secretaris

Laurette is sinds augustus 2011 de secretaris 
van de raad van toezicht.

Beroep: hoofd Marketing & communicatie 
Omroep West
Nevenfuncties: secretaris Ondernemerstafel 
NLS De Witte

‘Er is afgelopen jaar weer hard gewerkt 
door het team om dierenwelzijn onder de 
aandacht te brengen in Nederland. Een 
mooie campagne vond ik ‘Dit PIG ik niet!’, 
waarbij duizenden handtekeningen zijn 
opgehaald tegen de investeringen door 
banken in dieronvriendelijke vee-industrie. 
Een industrie die moet veranderen en 
waarbij vooral de consument zelf ook een 
belangrijke rol speelt! Gelukkig doet het 
team ook veel aan voorlichting hierover 
om meer mensen bewust te maken van de 
gevolgen hun eigen gedrag.’

Naam:  P.J.M. de Smit
Functie: Directeur
 
Dienstverband 
Aard Vast
Uren 33,75
Percentage 90%
Periode 1/1 - 31/12
 
Bezoldiging 
 
Brutoloon  78.200 
Vakantiegeld  6.800 
Eindejaarsuitkering  -   
Variabel jaarinkomen  -   
Totaal jaarinkomen  85.000 
  
SV - lasten (werkgeversdeel)  10.775 
Belastbare vergoedingen/ bijtellingen  -   
Pensioenlasten (werkgeversdeel)  6.865 
Overige beloningen op termijn  -   
Uitkeringen beëindigen dienstverband  -   
 
Totaal bezoldiging 2018  102.640 
Totaal bezoldiging 2017  100.662
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Annet van Gerwen,
lid

Sinds: april 2016

Beroep: advocaat bij het Ministerie van 
Financiën
Nevenfuncties: geen

‘Je inzetten voor World Animal Protection 
betekent je inzetten voor betere leef-
omstandigheden voor dieren overal ter 
wereld. Daar draag ik graag aan bij.’

Lucie Wigboldus, 
lid

Sinds: 2013

Beroep: directeur Partijbureau VVD
Nevenfuncties: lid raad van advies 
NIMD (Nederlands Instituut voor 
Meerpartijen¬democratie)

‘Mijn dier is mijn beste vriend’, wie heeft 
dat vroeger niet gezegd over zijn huisdier. 
Laten we daar ook naar handelen, door 
aandacht te schenken aan dierenwelzijn in 
de hele wereld.’

Pieter Schaffels, 
lid

Sinds: 2018

Beroep: (interim) manager marketing, 
communicatie en branding
Nevenfuncties: geen

‘Dieren beschermen is mensen beschaven.’

Melina van Scharrenburg, 
lid

Lid sinds: 2018

Beroep: Onderzoeker bij de faculteit 
Management, Science & Technology aan de 
Open Universiteit
Nevenfuncties: geen

“Dierenwelzijn vereist een wereldwijde 
bewustzijnsverandering en multidiscipli-
naire samenwerking tussen bedrijfsleven, 
overheid en samenleving. Alleen door 
gezamenlijke actie kan het respect voor 
dieren gewaarborgd worden, voor nu en 
in de toekomst.”

Vacatiegelden
De leden van de Raad ontvangen voor het 
uitoefenen van hun rol geen bezoldiging. 
Wel kunnen zij een vergoeding ontvangen 
voor gemaakte kosten en voor het bijwo-
nen (en voorbereiden) van vergaderingen; 
zogenoemde vacatiegelden. De hoogte van 
deze vergoeding is vastgesteld op € 200 
voor leden en € 300 voor de voorzitter, per 
vergadering. 

Rooster van aftreden
In het reglement van de Raad van Toezicht 
is vastgelegd dat leden van de Raad van 
Toezicht worden benoemd voor een periode 
van vier jaar en dat herbenoeming eenmaal 
mogelijk is. In de decembervergadering van 
de raad is het rooster van aftreden besproken 
en vastgesteld.

Taken Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal 
toezicht te houden op het beleid van het 
bestuur en de algemene gang van zaken 
binnen World Animal Protection Nederland. 
De Raad zorgt dat er een goed functionerend 
bestuur is en bewaakt het normatief kader 
waarbinnen het bestuur handelt. De Raad van 
Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de 
uitvoering van het beleid strookt met de vast-
gestelde beleidsplannen en begrotingen en 
past binnen het door World Animal Protection 
International uitgezette beleid. 

Naam Bestuurs- Datum Herbenoe- Jaar van   
 taak in functie ming aftreden

Laurette Bloem secretaris 2011 2015 2019
Bob van den Bos voorzitter 2012 2016 2020
Michel Kuik penningmeester 2012 2016 2020
Lucie Wigboldus bestuurslid 2013 2017 2021
Annet van Gerwen bestuurslid 2016 2020 2024
Pieter Schaffels bestuurslid 2018 2022 2026
Melina van Scharrenburg bestuurslid 2018 2022 2026
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Inhoudelijke reflectie Raad van Toezicht
De raad komt zes maal per jaar bijeen om de 
voortgang te bespreken van de belangrijkste 
doelstellingen in relatie tot de prognoses en 
resultaten. Zo ook in 2018. 
Binnen de statutaire taken probeert de Raad 
het juiste evenwicht te bewaren tussen nauw-
gezet en zorgvuldig toezicht en meedenken 
over het strategisch beleid op korte en lange 
termijn. De raad heeft als taken: toezicht werk-
geverschap van en controle op de bestuurder, 
toetsing van besluitvorming, goedkeuring 
jaarstukken en gevraagd en ongevraagd 
advies uitbrengen. De Raad bestaat uit zeven 
personen, nadat in het verslagjaar Melina 
van Scharenburg en Pieter Schaffels tot ons 
genoegen zijn toegetreden. De Raadsleden 
vertegenwoordigen verschillende relevante 
competenties.

De vergaderingen kenmerken zich door een 
professionele en harmonieuze sfeer waarin het 
beleid kritisch onder de loep wordt genomen 
en constructief wordt meegedacht met de 
bestuurder/directeur en zijn staf. Bij het ontwik-
kelen van nieuwe strategieën en prioriteiten op 
termijn wordt de Raad vanaf een vroeg stadium 
betrokken bij het denkproces. De Raad con-
centreert zich op de grote lijnen en houdt zich 
slechts met details bezig als dat nodig blijkt.

Het afgelopen jaar heeft de Raad zich inten-
siever dan voorheen bezig gehouden met 
de ontwikkelingen binnen de internationale 
organisatie. Daartoe werden persoonlijke 
contacten onderhouden met de dagelijkse 

leiding in Londen en de International Board. 
Op onze uitnodiging zijn de leidinggevenden 
McIvor, Aalby en Briggs naar Den Haag 
gekomen om over de bedrijfscultuur en de 
programmatische perspectieven op lange 
termijn te spreken. 

Werving en selectie
De Raad van Toezicht bestaat uit personen 
met verschillende profielen waarbij een 
profielschets is gemaakt voor elke portefeuil-
lehouder. De wervings- en selectieprocedure 
van de leden kent vier fases: voorbereiding, 
werving, selectie en benoeming. Bij het 
ontstaan van een vacature beoordeelt de 
Raad van Toezicht in hoeverre de wervings- 
en selectieprocedure voor de openstaande 
vacature verdere invulling nodig heeft en stelt 
deze zo nodig gewijzigd vast. 

In 2018 is een wervings– en selectieprocedu-
re voor twee nieuwe Raad van Toezichtleden 
succesvol afgerond. Er is gekozen om twee 
nieuwe leden tegelijkertijd te werven om de 
continuïteit te waarborgen en een goede 
overdracht mogelijk te maken. Een accepta-
bel gevolg hiervan is dat het totaal aantal 
leden tijdelijk boven het statutair wenselijke 
aantal komt. 

Auditcommissie
De Raad van Toezicht is bevoegd een of 
meer commissies en/of raden in te stellen. 
De Raad van Toezicht kent een auditcommis-
sie als vaste commissie die belast is met het 
houden van toezicht op de financiële gang 

van zaken binnen de stichting en advisering 
hierover aan de Raad van Toezicht. De com-
missie vergadert tweemaal per jaar. 

Verslag auditcommissie over 2018
De commissie bestaat uit twee leden: Michel 
Kuik (penningmeester) en Lucie Wigboldus 
(lid RvT). Naast de leden is bij de vergade-
ringen het hoofd bedrijfsvoering, John Eussen, 
aanwezig als ondersteuning. De directie is 
bij de decembervergadering aanwezig. Bij 
de vergaderingen kan de externe accountant 
aanwezig zijn. In het jaar 2018 is de commis-
sie tweemaal bijeen geweest.
In de eerste vergadering is de jaarrekening 
aan de orde geweest. Op enkele kleine 
punten na werd de jaarrekening akkoord 
bevonden en voorgelegd aan de Raad van 
Toezicht om vast te stellen. In de tweede 
vergadering is aandacht besteed aan het 
inzichtelijk maken van de effectiviteit van 
fondsenwervende middelen. De auditcommis-
sie, namens de RvT, stelt het op prijs gerap-
porteerd te worden over de rendementen op 
de geïnvesteerde euro’s in fondsenwerving. 
Tevens is aandacht besteed aan de begro-
ting 2019 en het risk register. Tot slot werd 
stilgestaan bij het bezoldigingsbeleid van de 
stichting. De commissie constateert op basis 
van de verkregen interne en externe informa-
tie dat de organisatie in ruim voldoende mate 
in control is. De commissie bedankt het hoofd 
bedrijfsvoering voor zijn ondersteuning en 
voor zijn heldere uiteenzettingen.

Michel Kuik   Lucie Wigboldus

Internationale organisatie
World Animal Protection Nederland is 
onderdeel van een wereldwijd opererende 
organisatie met een hoofdkantoor in Londen. 
In onze wereldwijde governancestructuur zijn 
drie belangrijke organen:

1. Global Leadership Team (GLT)
Het dagelijks bestuur van de internationale 
organisatie bestaande uit vijf leden en aange-
stuurd door de internationale CEO. 

2. Programme Steering Group (PSG)
Een adviserend orgaan aan wie alle wereld-
wijde campagnemandaten, campagnestra-
tegieën en -plannen ter goedkeuring worden 
voorgelegd. Op deze wijze helpt de PSG de 
juiste prioriteiten te bewaken. Onze directeur, 
Pascal de Smit, had in 2018 zitting in deze 
PSG namens de landendirecteuren.

3. Global Leadership Meeting (GLM)
Het GLT wordt gedurende het jaar gevraagd 
en ongevraagd geadviseerd door deze 
adviesraad, bestaande uit drie – andere dan 
aan de PSG deelnemende – landendirecteu-
ren.

Bovengenoemde organen komen met alle 
internationale directeuren en senior managers 
tweemaal per jaar samen. 
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Personeelsvertegen-
woordiging
De Personeelsvertegenwoordiging (PVT) is in 
november 2015 opgericht en bestond eind 
2018 uit drie leden. In 2018 is een uittre-
dend lid vervangen. De PVT is een officieel 
medezeggenschapsorgaan voor organisaties 
met minder dan dertig medewerkers waarvan 
de rechten en verantwoordelijkheden zijn 
vastgelegd in de Wet op de Ondernemings-
raden. De PVT komt in de regel vier keer per 
jaar samen en vergadert twee keer per jaar 
met de directeur. 

In 2018 heeft de PVT meerdere keren verga-
derd waarvan twee keer met de directeur en 
een keer met de voorzitter van de Raad van 
Toezicht. Er is gesproken met en advies uitge-
bracht aan de directie over onder andere de 
kantoorinrichting, start van het teamontwikke-
lingstraject en het nieuwe personeelshand-
boek. Voor dit laatste onderwerp heeft de 
PVT alle medewerkers geraadpleegd door 
middel van een enquête. De resultaten hier-
van zijn gepresenteerd aan de directie.

Gedragscodes
Bij het uitvoeren van ons werk hanteren en 
respecteren we onafhankelijke gedragscodes, 
richtlijnen en kwaliteitsstandaarden. In totaal 

zijn er elf gedragscodes die we onderschrij-
ven. Deze zijn te vinden op onze website. 

Medewerkers
Eind 2018 werkten er 27 betaalde krachten 
(2017: negentien) en drie stagiairs (2017: 
vijf) bij World Animal Protection. Daarnaast 
hadden we op 31 december net als vorig 
jaar twee vrijwilligers die onze organisatie 
ondersteunden.

Geen van de vaste medewerkers is vertrok-
ken. 
Het aantal betaalde krachten is gestegen 
ten opzichte van het jaar ervoor doordat we 
een deel van onze werkzaamheden in huis 

strategie zoals we die in 2017 vaststelden. 
Door de jaren heen ziet de verdeling van 
medewerkers van World Animal Protection er 
als volgt uit:
 

hebben gehaald waar dit voorheen door 
servicebureaus werd op gepakt. 
Ook hebben we extra personeel aangetrok-
ken om handen en voeten te geven aan onze 

Kengetallen medewerkers 2016 2017 2018

Betaalde krachten * 18 19 27
Fte ** 5,9 15,7 19,6   
Vast/ tijdelijk contract 14/4 15/4 21/6
Man/ vrouw 4/14 4/15 8/19
Instroom/ uitstroom 5/4 4/3 8/0
Gemiddelde leeftijd *** 40 37 37   
* is het aantal betaalde krachten per 31 december
** is de gemiddelde bezetting over het jaar in fte
*** gemeten over het bestand op 31 december

Loes Berendsen: 
Ik ben ontzettend 
blij dat World 
Animal Protection 
mij de kans heeft 
gegeven om me 
als vrijwilliger in 
te zetten voor 
dierenwelzijn! Aan 

de ene kant geeft het een goed gevoel om 
bij te dragen aan de belangwekkende missie, 
ook op een niet-financiële manier. Ik heb 
twintig jaar in een heel andere sector gewerkt 
(als onderzoeker en leidinggevende) en het 

is mooi om die ervaring ten goede van deze 
organisatie te kunnen laten komen (door het 
schrijven van plannen voor fondsenwerving 
en impact). Waarbij ik warm ben ontvangen 
en heb genoten van de passie en kundigheid 
van de medewerkers. Aan de andere kant 
heb ik zo ervaring kunnen opdoen in het veld 
van dierenwelzijn, waarin ik professioneel 
geheel onbekend was maar heel graag in 
wil werken. En dat is gelukt: de plannen zijn 
afgerond en ik start binnenkort in een betaal-
de baan waarin ik me hard kan blijven maken 
voor een beter leven voor dieren. Een win-win 
stage voor dier en mens! 

Sanne Kuijpers: 
“Ik ben blij dat ik 
mijn steentje mag 
bijdragen om die-
renleed wereldwijd 
aan te pakken. 
Samen openen 
we de ogen van 
de mensen om 

ons heen. Trots om daar onderdeel van uit te 
mogen maken”. 
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Functieprofielen & salarisgebouw
Alle medewerkers van World Animal Protection 
hebben een functieprofiel, waarin hun verant-
woordelijkheden en taken zijn vastgelegd, 
dat de basis is voor een weging. Op grond 
hiervan wordt de functie in een salarisschaal 
van ons salarisgebouw geplaatst. 

Salarissen
De salarissen van World Animal Protection 
Nederland zijn marktconform: de beloning 
van medewerkers is vergelijkbaar met die bij 
andere charitatieve organisaties. Verhoging 
van het loon baseren we op evaluaties en be-
oordelingen zoals vastgelegd in ons Beoor-
delings- en beloningsbeleid. Jaarlijks bepalen 
de directeur en de Raad van Toezicht of een 
inflatiecorrectie van ons salarisgebouw ge-
wenst is. Per 1 januari 2018 hebben we onze 
salarisschalen verhoogd met 2,4 procent ter 
compensatie van de inflatie over de afgelo-
pen drie jaar. 

World Animal Protection werkt in de regel niet 
met standaard eindejaarsuitkeringen of bonus-
sen. Wel beschikken we over de mogelijkheid 
om personeelsleden een extra beloning te 
geven in de vorm van geld. In 2018 ontving 
niemand zo’n beloning (2017: twee).

Stagiairs
Bij World Animal Protection Nederland wer-
ken we graag met stagiairs. Het uitgangsprin-
cipe bij het aantrekken van een stagiair is dat 
er sprake moet zijn van een win-win situatie: 
het uitvoeren van de stage moet voor World 
Animal Protection meerwaarde opleveren en 

de stagiair doet hier praktijkervaring op die in 
het verlengde ligt van zijn/haar studie of vak-
gebied. In 2018 hebben we negen stagiairs 
gehad (2017: zeven) die ieder op hun eigen 
manier bijgedragen hebben aan de resultaten 
van onze organisatie. 

Vrijwilligers
Onze behoefte aan vrijwilligers is in Neder-
land bescheiden omdat we hier geen eigen 
opvangplekken, dierenklinieken of teams om 
straathonden tegen hondsdolheid in te enten 
hebben. Toch zijn er situaties waarin ook wij 
vrijwillige medewerkers hard nodig hebben. 
We zijn dan ook blij dat – na een opscho-
ning van het bestand – ons totaal aantal 
vrijwilligers op 235 staat (2017: 322). Naast 
onze dankbaarheid richting hen uit te spreken, 
betalen we uiteraard hun reis- en onkosten. 
Twee vrijwilligers noemen we hier speciaal 
omdat ze zich voor langere periode belange-
loos ingezet hebben voor ons werk. Hiervoor 
zijn we ze zeer dankbaar. 

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim was in 2018 4,6 procent 
waar dit in 2017 9,8 procent was. We had-
den  in 2018 drie medewerkers die voor een 
langere periode niet in staat waren te werken, 
maar anders dan het jaar ervoor, waren ze 
relatief snel weer aan het werk. Net als in 
2017 was ons korte verzuim in 2018 onder 
de één procent en bleef daarmee wederom 
onder het landelijk gemiddelde van twee 
procent.

Personeelscyclus
Medewerkers van World Animal Protection 
maken elk jaar afspraken met hun leidingge-
vende over de te behalen resultaten voor het 
komende jaar. Gedurende het jaar worden 
deze resultaten gemonitord waarbij er in het 
midden van het jaar een formeel moment 
is: een functioneringsgesprek. Aan het eind 
van het jaar ontvangt elke medewerker een 
beoordeling van de leidinggevende, waarbij 
medewerkers ook elkaar om input vragen.

Werving en selectie
Al jaren lukt het ons op een krappe arbeids-
markt goede mensen aan onze organisatie 
te binden. We houden onze wervings- en 
selectieprocedure in eigen beheer en hebben 
hiervoor een standaardproces ingericht. Wer-
ving doen we zo veel mogelijk met een vaste 
sollicitatiecommissie en in de regel voeren we 
twee sollicitatiegesprekken, waarbij voor het 
tweede gesprek een opdracht moet worden 
gemaakt door de sollicitant. In de wervings-
procedure is de directeur altijd betrokken. 

Personeelshandboek
Al ons beleid leggen we vast. Met ingang 
van 2018 gebruiken we hiervoor het perso-
neelshandboek dat in de decembervergade-
ring van de RvT is vastgesteld. Ten opzichte 
van de vorige versie uit 2011 is een actua-
lisatie gemaakt en zijn naast het toevoegen 
van nieuw beleid, bestaande regelingen 
aangepast aan de praktijk en wetgeving. 

Strategie en 
beleid 

Het leven en welzijn van miljarden dieren in 
de wereld wordt bedreigd. Hoe beslis je als 
organisatie waar je je aandacht op richt? 
Hoe zorg je dat je impact zo groot mogelijk 
is? We maken strategische keuzes. 

Mondiale Strategie  
2015-2020

De Mondiale Strategie geeft richting aan het 
werk van de hele internationale organisatie. 
Ze zorgt voor focus, zodat we resultaten 
zichtbaar kunnen verbeteren. De strategie 
werd in 2015 vastgesteld voor de periode tot 
en met 2020.

Binnen deze strategie heeft onze organisatie 
prioriteiten gesteld. Een wereld waarin miljar-
den dieren lijden, dwingt immers tot het maken 
van keuzes: wie heeft onze hulp het hardst 
nodig en hoe heeft onze bijdrage het meeste 
effect? Onze keuzes worden ingegeven door:
•  het aantal dieren dat onder de gegeven 

omstandigheden lijdt;
•  de omvang en intensiteit van het lijden dat 

dieren ervaren;
•  de gebleken effectiviteit van (hulp)activitei-

ten die we kunnen ondernemen.
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In 2020 wil World Animal Protection hebben 
bereikt dat:
•  dieren in de vee-industrie een beter leven 

krijgen: we willen voor vleeskippen het 
commitment van bedrijven hebben verkre-
gen om jaarlijks het leven van tien miljard 
dieren te verbeteren – en voor varkens het 
commitment van bedrijven hebben verkre-
gen om tien procent van de wereldwijde 
varkensindustrie naar een hoger dieren-
welzijnsniveau te tillen;

•  100.000 wilde dieren zijn gered die wor-
den gebruikt voor handel, entertainment, 
als huisdier, product of ‘medicijn’;

•  1 miljoen zeedieren, waaronder walvis-
sen, zeehonden, dolfijnen, schildpadden 
en vogels, worden gered van een lang-
durige doodsstrijd als gevolg van verstrikt 
raken in spookvistuig (in zee gedumpte 
netten);

•  is voorkomen dat 50 miljoen honden 
wreed worden behandeld, geslagen of 
gedood (onder andere uit angst voor 
hondsdolheid) via programma’s om 
hondenpopulaties in steden en dorpen te 
managen;

•  5 miljoen dieren direct en 270 miljoen in-
direct zijn geholpen tijdens of na rampen. 

Nederlandse 
meerjarenstrategie 2018 – 
2022
In 2017 hebben we als Nederlandse orga-
nisatie hard gewerkt aan de totstandkoming 
van een meerjarenstrategie voor de periode 
2018 tot en met 2022. In deze strategie, die 
te vinden is op onze website, wordt duidelijk 
wat de rol van het Nederlandse kantoor in 
de uitvoer van de internationale strategie is. In 
Nederland willen we een betere wereld voor 
dieren bereiken door:
a. Aansprekende campagnes te voeren en; 
b.  mensen meer te betrekken bij ons werk: 

een movement bouwen. 

Campagnes voeren wij op de thema’s ‘Dieren 
in de veehouderij’, ‘Dieren in het wild’ en 
‘Zwerfhonden’, die rusten op drie pijlers:
1. Educatie en mobilisatie
2. Lobby en beleidsbeïnvloeding
3. Katalyseren van duurzame oplossingen

Deze drie pijlers werken op elkaar in. Met het 
intensiever betrekken van mensen bouwen we 
aan een movement waarmee we het bewust-
zijn bij het publiek kunnen vergroten en hen 
kunnen mobiliseren tot actie: dat verhoogt de 
kans op succesvol beïnvloeden van beleid én 
op implementatie van duurzame oplossingen. 

Jaarplannen
Met ingang van 2017 is onze werkwijze 
gestoeld op het voeren van integrale cam-
pagnes. Integraal, omdat we in onze cam-
pagnes de vakgebieden van programma’s, 
communicatie en fondsenwerving hebben 
geïntegreerd in één campagneproject. De 
uitgangspositie is dat we maximaal ruimte 
hebben voor drie geïntegreerde campag-
nes in een jaar. Welke dat zijn wordt een 
aantal maanden voor het begin van het jaar 
in overleg met de internationale organisatie 
en onze Raad van Toezicht bepaald. De 
uitwerking van deze keuzes leggen we vast in 
een jaarplan. 

Databeveiligingsbeleid
In navolging van de voorbereidende werk-
zaamheden in 2017 heeft World Animal 
Protection in 2018 in het kader van de 
Algemene Verordening Gegevensbescher-
ming een aantal beleidstukken en procedures 
opgesteld dat tezamen ons Privacy Manage-
ment Systeem vormt. Dit systeem bestaat uit 
zes onderdelen, te weten:

1. Informatiebeveiligingsbeleid
2. Privacybeleid
3. Privacystatement
4. Verwerkingsregister
5.  Gedragscode omgang persoons- 

gegevens
6. Processen en procedures 

Om het Privacy Management Systeem te 
borgen in de organisatie hebben we twee 
rollen gedefinieerd: Data protection officer 
en Data security officer. Deze twee rollen zijn 
verbonden aan twee verschillende functies en 
worden door twee personen uitgevoerd. 

Risicomanagement
De wereld om ons heen beweegt en World 
Animal Protection beweegt daarin mee door 
voortdurend op kansen in te springen en 
mogelijke risico’s in kaart te brengen en te 
verkleinen. Dat laatste doen we door een ac-
tief risicobeleid te voeren waarbij we risico’s 
beheersbaar houden. 

Risicobeleid
World Animal Protection is een internationa-
le organisatie die wordt blootgesteld aan 
wereldwijde risico’s die we centraal be-
heersbaar willen maken. Om die reden is als 
onderdeel van het Global Policy Framework 
internationaal risicobeleid opgesteld waar 
alle landenkantoren, en dus ook Nederland, 
zich aan houden. In de kern stelt dit beleid 
dat alle kantoren en hun leiderschap, maar 
ook de medewerkers, verantwoordelijk zijn 
voor het risicobeheer en dit op periodieke 
basis moeten monitoren. 

Risicobereidheid
De mate waarin we bereid zijn om risico te 
lopen op de weg naar het bereiken van onze 
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doelstellingen noemen we de risicobereidheid. 
World Animal Protection (Nederland) heeft 
een risicomijdend profiel, waarmee we aange-
ven niet bereid te zijn hoge risico’s te nemen. 
We zijn van mening dat, door ons karakter als 
serieuze gesprekspartner met overheden en 
bedrijven, we hierin een grote verantwoorde-
lijkheid hebben. Daarnaast zijn we niet bereid 
om grote financiële risico’s te nemen, omdat 
we werken met gelden van individuele dona-
teurs en partners/fondsen die erop vertrouwen 
dat we verstandig met hun geld om gaan. 

Ons risicobeheer
In Nederland maken we tweemaal per 
jaar een risico-inventarisatie waarin we de 
voornaamste risico’s in acht categorieën in 
kaart brengen, en deze wegen op basis van 
waarschijnlijkheid en impact. Onze interna-
tionale organisatie heeft de volgende acht 
risicocategorieën geïdentificeerd:

1. Extern en regelgevend 
Deze risico’s zijn het gevolg van externe 
factoren die van invloed kunnen zijn op het 
uitvoeren van onze wereldwijde strategie. 
Bijvoorbeeld politieke risico’s, wijzigingen in 
wet-, en regelgeving en veranderingen in de 
fysieke omgeving.

2. Governance
Dit zijn risico’s die voortvloeien uit de effectivi-
teit van onze toezichthouders om de voort-
gang van het realiseren van de strategische 
langetermijndoelstellingen van de organisatie 
te bewaken. 

3. Organisatie en beheer
Dit zijn risico’s die voortvloeien uit onze ma-
nagementstructuren, ons informatiebeheer en 
onze rapportagelijnen en processen. 

4. Programma’s
Dit zijn risico’s die voortkomen uit, of verband 
houden met, onze dierenwelzijnscampagnes 
en -projecten.

5. Fondsenwerving
Dit zijn risico’s die voortvloeien uit, of verband 
houden met, onze fondsenwervende activi-
teiten.

6. Financieel
Dit zijn risico’s die voortvloeien uit, of verband 
houden met, het beheer en de controle van 
de financiën van de organisatie en het effect 
van externe factoren zoals wisselkoersen en 
rentebewegingen.

7. Personen
Dit zijn risico’s die voortkomen uit, of verband 
houden met, personeel van World Animal 
Protection en werving, behoud, vaardighe-
den, gezondheid en veiligheid.

8. Reputatie
Dit zijn risico’s verbonden aan de impact op 
de reputatie van World Animal Protection, 
zowel intern als extern, als gevolg van acties 
van toezichthouders, personeel, partnerorga-
nisaties en anderen die in relatie tot World 
Animal Protection staan.

Alle risico’s kwalificeren we aan de hand van 
een beoordelingssystematiek waarbij we een 
score tussen de één en vijf geven voor zowel 
de impact als de waarschijnlijkheid dat dit 
risico zich voordoet. Als resultante hiervan 
kwalificeren we de risico’s. 

We bespreken de geïnventariseerde risico’s 
en de mogelijke maatregelen in de verga-
dering van het managementteam en daar-
opvolgend in de vergadering van de Raad 
van Toezicht. Aansluitend delen we deze 
risico-inventarisatie met het internationale kan-
toor waar deze, samen met de inventarisaties 
uit andere kantoren, door het internationale 
bestuur worden beoordeeld.

Risico’s in 2018
Op pagina 33 een beschrijving van de 
risico’s en onzekerheden die in 2018 een 
belangrijke impact op onze organisatie 
hebben gehad. Per risico hebben we in kaart 
gebracht welke maatregelen zijn of worden 
genomen om de risico’s te verkleinen.  

Maatschappelijk 
verantwoord handelen
In de bedrijfsvoering van ons werk houden 
we nadrukkelijk rekening met onze impact op 
mens, milieu en – uiteraard – dier. Bij de in-
richting van ons kantoor in 2010 hebben we 
zoveel mogelijk duurzame materialen gebruikt 
om onze CO2 voetafdruk te verkleinen. In de 

dagelijkse bedrijfsvoering gebruiken we:
•  biologische inkoop (van koffie, melk en 

overige relevante producten)
•  chloorvrij papier
•   vlees- en visvrije evenementen, met altijd 

veganistische opties

En hebben we:
•   een reiskostenregeling die OV en fietsge-

bruik stimuleert
•  compensatie van CO2-uitstoot van vlieg-

reizen

In de bredere zin van ons werk, de campag-
nes die we voeren en de hulp die we bieden 
op verre plekken in de wereld, nemen we 
gedragscodes en lokale culturen en gebrui-
ken in acht, en proberen we ook daar zoveel 
mogelijk gebruik te maken van inkoop die de 
druk op onze aarde beperkt. 

Financieel Beleid
Het financieel beleid dat World Animal Pro-
tection voert is in lijn met de Richtlijn Financieel 
Beheer Goede Doelen die door Goede Doe-
len Nederland is opgesteld, en is erop gericht 
een solide, transparante en controleerbare 
financiële bedrijfsvoering te voeren. 
De belangrijkste gedelegeerde verantwoor-
delijkheden naar personeelsleden die niet 
statutair of reglementair benoemd zijn én 
de checks en balances op onze financiële 
processen, zijn vastgelegd in ons Protocol 
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#

1

2

3

4

Categorie

Extern en regel-
gevend

Personen

Reputatie

Organisatie en 
beheer

Geïdentificeerde risico’s 

•  Als gevolg van nieuwe verkiezin-
gen verschuift de macht tussen de 
verschillende politieke partijen.

•  Reputatieschade interne oorzaak: 
gedrag van mensen binnen de  
organisatie voldoet niet aan de 
principes van World Animal  
Protection

•  Reputatieschade externe oorzaak: 
gedrag van organisaties en mensen 
in onze toeleveringsketen voldoet 
niet aan de principes van World 
Animal Protection

•  Dataprotectie niet voldoende op 
orde

Gevolg

Wanneer een dieronvriendelijke 
meerderheid in het parlement 
ontstaat, kan dit negatieve gevolgen 
hebben voor dierenwelzijn

Geloofwaardigheid van onze cam-
pagnes en overig programmawerk 
komt in het gedrang

Geloofwaardigheid van onze cam-
pagnes en overig programmawerk 
komt in het gedrang

Reputatieschade als we niet voldoen 
aan de wet. Verder zal het ons werk  
bemoeilijken als we niet handelen 
volgens de voorgeschreven wet-, en 
regelgeving

Impact-
score (1-5)

3

3

2

3

Waarschijn-
lijkheid (1 -5)

3

1

2

1

Risico

midden

laag

laag

laag

Risico verlagende maatregelen

•  Het kan een mogelijkheid zijn dat het kabinet 
valt. Voor dit scenario hebben we een actieplan 
klaar om campagne te voeren en voor de uitvoe-
ring hiervan hebben we budget gereserveerd. 

•   In de tussentijd onderhouden we relaties met be-
langrijke politieke partijen in het parlement, zowel 
rechtstreeks als via de Nederlandse Dierencoali-
tie waarvan we voorzitter zijn

•  Blijven werken aan de ontwikkeling van de  
organisatiecultuur inclusief ethiek

• Een eenvoudig inkoopbeleid is aanwezig

•  Met het invoeren van ons Privacy Management  
Systeem in 2018 voldoen we aan de nieuwe 
wetgeving (AVG)
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administratieve organisatie dat voor het laatst 
op 28 mei 2017 door de Raad van Toezicht 
is vastgesteld. 

Beleggingsbeleid
World Animal Protection Nederland be-
legt niet en is dit ook voor de toekomst niet 
van plan. Het geld dat mensen ons geven, 
besteden we zo veel en zo snel mogelijk aan 
de verbetering van het leven van dieren. De 
reserves die we hebben en nodig hebben, 
staan bij zo duurzaam mogelijke banken, in 
ons geval Triodos. We zijn in 2018 verder 
verduurzaamd door onze pensioenregeling 
onder te brengen bij A.S.R. Deze verzeke-
ringsmaatschappij behaalde in 2018 de 
hoogste score op de eerlijke geldwijzer: 
eerlijkegeldwijzer.nl/verzekeringswijzer

Nadat we in 2015 voor het eerst onze 
spaargelden bij Triodos onderbrachten, 
zagen we in 2018 opnieuw een lang 
gekoesterde wens in vervulling gaan: per 
april 2018 stapten we ook voor ons beta-
lings- en incassoverkeer over naar dit duur-
zame alternatief. Hierdoor bankieren we 
sinds dit jaar vrijwel volledig duurzaam, 
waarbij we onze rekening-courant bij ING 
enkel nog aanhouden voor donateurs die 
hier nog (per abuis) hun bijdrage storten.

Reservebeleid
Het reservebeleid van World Animal Protec-
tion Nederland is erop gericht om de aan 
haar ter beschikking gestelde middelen zo 
snel mogelijk in te zetten voor de verbetering 
van het leven van dieren en daarmee dus 
zo veel mogelijk het oppotten van gelden te 
voorkomen. 

Continuïteitsreserve
Om zeker te stellen dat de stichting ook in de 
toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen 
acht het bestuur het wenselijk een deel van 
het vrij besteedbare vermogen te bestemmen 
als continuïteitsreserve. Voor de bepaling van 
de maximale hoogte van de continuïteitsre-
serve kijkt de stichting naar de richtlijn van 
Goede Doelen Nederland. De richtlijn staat 
een maximale reservering toe van anderhalf 
keer de kosten van de werkorganisatie. De 
gewenste hoogte van onze continuïteitsreser-
ve wordt bepaald door het berekenen van 
de vaste kosten van de organisatie in een 
jaar. Het gaat om de kosten voor beheer 
en administratie, personeel (exclusief extern 
personeel) en database. 

Overige reserves
In principe heeft World Animal Protection 
geen andere reserves dan de continuïteitsre-
serve. In lijn met richtlijn 650 behouden we 
het recht om als onderdeel van ons reserve-
beleid bestemmingsreserves en herwaarde-

Planning & Control
World Animal Protection heeft een degelijke 
planning- en controlcyclus waarmee we grip 
houden op onze activiteiten en de te behalen 
resultaten. Het managementteam analyseert 
elke maand de inkomsten in Nederland aan 
de hand van een maandrapportage. 

Driemaal per jaar geeft de organisatie een 
prognose van de inkomsten en kosten voor de 
rest van het jaar af. Afwijkingen ten opzichte 
van het budget worden aangegrepen om stu-
ringsmaatregelen te nemen door bijvoorbeeld 
bezuinigingen door te voeren of extra investe-
ringen te doen. Viermaal per jaar rapporteert 
de directeur aan de Raad van Toezicht over 
de financiële gang van zaken door middel 
van een kwartaalrapportage waarin ook 
deze nieuwe prognose wordt opgenomen.

Met rapportages legt World Animal Protec-
tion International verantwoording af over de 
besteding van het geld dat ze uit Nederland 
en andere landen krijgt. Dat gebeurt in 
Groot-Brittannië – waar ons internationale 
kantoor is gevestigd – volgens de strenge 
normen die de Britse overheid oplegt aan 
charitatieve instellingen. De Charity Com-
mission ziet toe op naleving daarvan. Deze 
instantie heeft vergaande bevoegdheden om 
in te grijpen als iets niet in orde is.

ringsreserves in te stellen, mocht de situatie dit 
vereisen. 

Fondsen
Het reservebeleid van de stichting behoudt de 
mogelijkheid om ontvangen gelden van der-
den als bestemmingsfondsen aan te merken 
als de giftgever een dergelijke oormerking 
wenst. In de regel geven we er de voorkeur 
aan dit alleen te doen als de gift niet in het 
betreffende boekjaar kan worden uitgegeven 
en het giftbedrag een dergelijke omvang 
heeft dat het deze administratieve verwerking 
efficiënt maakt. 
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Financiën
Wat waren de financiële resultaten van World 
Animal Protection Nederland? In deze para-
graaf geven we inzicht in onze belangrijkste 
inkomsten en lasten, en onze financiële positie 
eind 2018. 

Verdere analyses en financiële overzichten 
zijn te vinden in onze jaarrekening 2018 die 
tegelijkertijd met dit bestuursverslag is gepubli-
ceerd op onze website.

Omschrijving 2017 2018 2018 2019
Realisatie Begroting Realisatie Begroting

Baten van particulieren  5.453.674  5.473.391  5.149.935  5.373.756 
Baten van bedrijven  1.500  -  5.740  - 
Baten van andere organisaties  128.293  170.000  207.418  200.000 
Overige baten  1.148  -  379  100 
Som der Baten  5.584.615  5.643.391  5.363.472  5.573.856 

Besteed aan doelstelling  3.765.306  3.849.584  3.891.224  3.732.564 
Wervingskosten  1.400.587  1.534.159  1.420.705  1.590.472 
Beheer en administratie  249.888  260.447  253.986  250.821 
Som der Lasten  5.415.782  5.644.191  5.565.915  5.573.856 

Saldo financiële baten en lasten  0  800  270  - 

Saldo van Baten en Lasten  168.834  0  -202.174  -0 

Samenvattend beeld
In 2018 zijn onze inkomsten lager dan in 
2017 en ook lager dan de begroting. Deson-
danks hebben we onze bestedingen aan de 
doelstelling in 2018 op peil kunnen houden.

World Animal Protection Nederland verwacht 
in 2019 meer inkomsten te genereren dan 
in 2018. Deze inkomsten zetten we voor het 
grootste gedeelte in voor bestedingen aan de 
doelstelling en ook houden we onze investe-
ringen in werving op peil.

Het negatieve resultaat dat we in 2018 
behaalden is onttrokken aan onze reserves 
waarmee de eindbalans op 31 december 
het onderstaande beeld gaf. 

ACTIVA 31 december 31 december
2017 2018

Vaste activa
A Activa benodigd voor de bedrijfsvoering  47.635  54.306 

Vlottende activa
B Vorderingen en overlopende activa 61.385 179.793
C Liquide middelen 1.714.137 1.542.673

Totaal activa  1.823.158  1.776.772 

PASSIVA 31 december 31 december
2017 2018

D Reserves en fondsen
D1 Continuïteitsreserve  1.394.000  1.323.532 
D2 Overige reserves  131.706  0-

Voorzieningen
E Voorzieningen  -  - 

Kortlopende schulden
F Crediteuren  179.353  302.859 
G Overlopende passiva en overige schulden  118.101  150.381 

Totaal passiva  1.823.159  1.776.771 

Verdere toelichting op de balans is, conform 
de richtlijn, opgenomen in onze jaarrekening.
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Analyse van de staat van 
baten en lasten
Baten
De baten van particulieren zijn dit jaar 
significant lager dan begroot en dan vorig 
jaar. Belangrijkste oorzaak hiervan: de lagere 
inkomsten uit nalatenschappen die aan het 
einde van het jaar tegenvielen. Voor 2018 
begrootten we deze hoger, omdat we een 
grote nalatenschap verwachtten die in 2017 
nog niet uitbetaald werd. 

Naast particuliere giften ontvangen we gel-
den van organisaties die ons een warm hart 
toe dragen. De belangrijkste bijdrage die we 
hier ontvingen is een bijdrage van 
€ 105.000 van de TUI Care Foundation voor 
ons werk voor Thaise olifanten in de entertain-
mentindustrie. Naast deze bijdrage ontvingen 

kende campagnes in 2018 brachten we de 
misstanden in de intensieve veehouderij onder 
de aandacht van het brede publiek. Met de 
eerste campagne wilden we bereiken dat 
banken op de langere termijn stoppen met 
investeringen in slechte vee-industrie en zich 
inzetten om dierenwelzijn te waarborgen. De 
tweede campagne, die doorloopt in 2019, is 
een samenwerkingsverband met meerdere (in-

2017 2018 2018 2019
Omschrijving Streef % Realisatie Begroting Realisatie Begroting

A. % besteed aan doelstellingen 71,0% 69,5% 68,2% 69,9% 67,0%
B. % wervingskosten 25,0% 25,9% 27,2% 25,5% 28,5%
C. % beheer en administratie 4,0% 4,6% 4,6% 4,6% 4,5%
TOTAAL 100% 100% 100% 100% 100%

we gelden van dertien stichtingen en vier 
bedrijven ter ondersteuning van ons werk.

Lasten
In totaal besteedden we in 2018 zo’n € 
5,6 miljoen waarvan we het leeuwendeel 
in datzelfde jaar verwierven. Het tekort, € 
202.174, onttrokken we aan onze reserves.

Van onze totale bestedingen droegen we in 
2018 2,1 miljoen bij aan het internationale 
werk van World Animal Protection Interna-
tional. Deze kosten verantwoorden we in 
drie categorieën: Besteed aan doelstelling; 
Wervingskosten en Beheer en administratie. In 
onze jaarrekening geven we meer toelichting 
op de afspraken met het internationale kan-
toor en de gehanteerde systematiek. 

In 2018 besteedden we zo’n 40 procent 
van ons budget aan nationale programma’s:  
Dieren in de veehouderij. Met twee aanspre-

ternationale) dierenbeschermingsorganisaties, 
waarin we een miljoen gevalideerde handte-
keningen willen ophalen om zo de meer dan 
360 miljoen dieren in de veehouderij die zitten 
opgesloten in krappe kooien op de agenda 
van de Europese Commissie te krijgen. 
De bestedingen aan voorlichting en bewust-
wording waren in 2018 hoger dan begroot. 
We hebben deze gelden besteed aan 

Onderstaande grafiek geeft inzicht hoe we iedere euro die we in 2018 ontvingen besteedden:

Verhouding bestedingen

  Besteed in buitenland

  Nationale programma’s

  Voorlichting & Bewustwording

  Wervingskosten Nederland

  Beheer en administratiekosten

€ 1.223.704

€ 1.216.124

€ 2.112.874

€ 801.059

€ 212.155
  Nationale programma’s

  Internationale programma’s

  Voorlichting & Bewustwording

  Wervingskosten Nederland

  Wervingskosten buitenland

  Beheer en administratiekosten Nederland

  Beheer en administratiekosten buitenland

  Van/ naar reserves

€ 0,03 € 0,01 € 0,03

€ 0,22

€ 0,13

€ 0,32

€ 0,23

€ 0,03
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het informeren van onze brede achterban, 
waarbij we via onze socialmediakanalen als 
YouTube, Facebook en Twitter, maar ook via 
onze eigen (e-mail)nieuwsbrief en traditionele 
media onze supporters op de hoogte stelden 
van onze campagnes en misstanden in die-
renwelzijn wereldwijd. Onder de kosten voor 
mobilisatie vallen de kosten die we hebben 
gemaakt om mensen te activeren en online in 
actie te laten komen voor dieren. 

De gerealiseerde wervingskosten blijven ach-
ter ten opzichte van de begroting. En hoewel 
we dit jaar meer investeerden in de werving 
van nieuwe donateurs bleven de resultaten in 
aantallen helaas achter. Het behouden van 
bestaande donateurs is in 2018 wederom 
goed gelukt, kijkend naar het lage uitstroom-
percentage. Het ‘upgraden’ van bestaande 
donateurs bleek een uitdaging, wat dan ook 
resulteerde in lagere kosten op deze post
De bestedingen aan beheer en administratie 
zijn al jaren op voldoende niveau. Uiteraard 
richten we onze processen zo efficiënt moge-
lijk in en begroten we die zo scherp mogelijk 
zonder afbreuk te doen aan de faciliterende, 
ondersteunende en toezichthoudende taken 
die hier zijn belegd. De kosten voor beheer 
en administratie zijn in lijn met vorig jaar en 
de begroting.

Financiën van onze 
wereldwijde organisatie

Jaarlijks produceert onze internationale orga-
nisatie een jaarverslag (Global Review) dat 
wordt gepubliceerd op onze internationale 

website. In deze paragraaf een korte samen-
vatting van de kerncijfers uit dit verslag. 

Net als vorig jaar bestaat de top vijf van 
inkomsten genererende landen uit UK, Dene-
marken, Australië, Nederland en de Verenig-
de staten. Samen goed voor 74 procent van 
de wereldwijde inkomsten. 

Wereldwijde inkomsten 2018 per landenkantoor

Costa Rica 0%
Kenia 0%China 0%

India 0%

Brazilië 0% Nieuw Zeeland 6%

Zweden 6%

Thailand 6%

UK and international(+) 25%

Canada 7%

Verenigde Staten 8%

Nederland 11%

Australië 15%

Denemarken 16%
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Vergelijkbaar met Nederland komt het 
leeuwendeel van de wereldwijde inkomsten 
uit particuliere donaties, alleen verschilt het 
percentage nogal. Internationaal 73 procent 

Lasten
In 2018 besteedden we 53,7 miljoen euro 
aan ons wereldwijde werk. 70 procent van 
dit geld werd besteed aan dierenwelzijnspro-
gramma’s. Ondanks tegenvallende inkomsten 
hebben we ook wereldwijd onze bestedin-

Categorie 2016 2017 2018
Individuele donaties  39.463.432  34.207.310  35.743.420 
Inkomsten uit partnerschappen  2.681.091  2.946.533  2.937.815 
Nalatenschappen  12.156.052  12.427.966  8.323.810 
Investeringen en overige giften  2.106.768  2.455.022  1.958.544 

Totaal  56.407.343  52.036.830  48.963.589 

Categorie 2016 2017 2018
Dierenwelzijn programma’s  37.778.933  30.411.190  37.597.356 
Fondsenwerving  12.340.166  11.416.230  13.427.627 
Organisatie support  1.720.222  2.416.174  2.685.525 

Totaal  51.839.321  44.243.594  53.710.508 

waar dit in Nederland 96 procent is. Andere 
grote bron van inkomsten voor onze wereld-
wijde organisatie: nalatenschappen. In totaal 
was de verdeling als volgt:

gen op peil weten te houden door onttrekkin-
gen aan onze gezamenlijke reserves die in de 
afgelopen jaren waren opgebouwd. In 2018 
werden de kosten als volgt verdeeld: 
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